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Chonglis butik
Våren 2016 tillbringar jag i Beijing. Under en av de första veckorna
av vistelsen följer jag med min assistent när hon skall handla en
fågelbur i trä. Burarna säljs i en liten märklig butik i ett av stadens
äldre kvarter som är omgärdad av ett plank som är tapetserat med
fotografier och målningar. Den inhägnade ytan är kanske sjutton
meter lång och cirka två meter djup. Innanför planket, under bar
himmel, finns fler målningar och fotografier, fåglar i bur, guldfiskar
i akvarier, syrsor i små klotformade plastburar, en anka, mini-
sköldpaddor, ett par kaniner och frigående höns. Fotografierna,
visar det sig längre fram, föreställer innehavaren Chongli (född
1957) i olika offentliga sammanhang, på möten, tjänsteresor och
konferenser. Ändå skapar den stora mängden fotografier en priva-
tiserande effekt eftersom ljuset faller så intensivt på en enda indi-
vid. I ett litet utrymme i anslutning till inhägnaden sitter Chongli
och röker. Vi kommunicerar med tolkhjälp av assistenten Hannah.
På en hylla ser jag ett inramat fotografi av affären med Chongli
självklart placerad i bildens mitt. Jag frågar om det är till salu och
han säger nej, det är det inte, men att jag kan få det som en gåva. Jag
behärskar inte den kinesiska gåvoekonomin och vet inte om han
känner sig tvungen att ge bort det och om det innebär någon för-
pliktelse från min sida om jag tar emot gåvan. Så jag säger att jag är
tacksam om jag i stället kan få en oramad kopia. Kom tillbaka om
en vecka, säger han. När vi återvänder för att hämta fotografiet har
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jag med mig en gengåva, en bild som föreställer min bostad i Sverige
och som är från slutet av 1800-talet. Jag inkluderar fotot han skänkt
till mig och berättelsen om vårt möte i den utställning jag gör i
Beijing strax innan jag reser hem några månader senare. Våren
därpå återvänder jag och dokumenterar hans butik mer noggrant.
Det konstnärliga verk jag sedan arbetar på blir ett tillägg till eller
utveckling av de omfattande dokumentationerna över Chonglis
offentliga liv som pryder hans butik, om än på en avsevärd
geografisk distans.

Kosińskis balkong
Chonglis installation är ett medvetet konstnärligt projekt även om
det har andra förtecken än till exempel mitt arbete. Det beror
förstås på att vi verkar i olika sammanhang. Frågan är vilken bety-
delse man lägger vid vem konstnären är och var gränsen går mellan
konstnär och verk och när den överhuvudtaget dras upp. Hos den
polsk-amerikanske författaren Jerzy Kosiński (1933-1991) läckte
det till exempel friskt mellan fiktion och biografi. Kosińskis första
roman The Painted Bird (1965) lämnar ingen läsare oberörd, inte
minst eftersom den ansågs ha en självbiografisk grund. Han kan
sägas ha uppfunnit eller broderat ut livserfarenheter som han
sedan omvandlade till skönlitteratur, som i sin tur sades spegla och
bekräfta de biografiska händelser han berättat om. Han formuler-
ade sin syn på saken i en intervju: ”That is all that life is about, it is
always the given moment. It is not the past, it is certainly not the
future, it might not even be a future. So the only way to make sense
out of your life is to define it as, indeed, if it were a novel.” 

Chongli’s Shop
I spend spring 2016 in Beijing. During one of the first weeks of my
stay I go with my assistant to buy a wooden birdcage in one of the
city’s older neighbourhoods. The cages are sold in a small, strange
shop fenced in by hoardings decorated with photographs and
paintings. The fenced-in area measures some seventeen by two
metres. On the other side of the fence, under the open sky, there
are more paintings and photographs as well as birds in cages, gold-
fish in aquariums, crickets in tiny, spherical plastic cages, a duck,
mini turtles, a couple of rabbits and free-roaming hens. It turns
out that the photographs depict the proprietor, Chongli (b. 1957),
in official situations, meetings, business trips and conferences.
The large number of photographs creates a privatising effect as
the light falls so intensely on one single individual. In a small
space adjacent to the fenced-in area, Chongli is sitting smoking.
My assistant Hannah interprets our conversation. On a shelf I see
a framed photograph of the shop with Chongli naturally posi-
tioned in the centre of the image. I ask if it is for sale and he
answers no, it is not. But he will give it to me as a gift. I’m not au
fait with the Chinese gift economy and I’m not sure if he feels
obliged to give it to me and if it requires some commitment from
me if I were to accept the gift. I tell him I’d be grateful if, instead,
he gave me an unframed copy. Come back in a week, he says. When
we return to pick up the photograph, I bring a gift in return, a pic-
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Men min fascination för Kosiński grundar sig också i hans intresse
för att skapa konkreta fiktioner ute i vad man kan kalla för en doku-
mentär verklighet. Man kan säga att han i dessa fall verkligen för-
fattade verklighet. Jag läste om dessa spektakulära interventioner i
en intervju för länge sedan. Han berättade där att han varje dag
brukade spruta ut vatten med en slang från sin balkong som hörde
till den noga utvalda lägenheten belägen på Manhattans exakta
mittpunkt. Vattnet färdades genom lufthavet i den eviga och sta-

ture from the end of the 19th century of my home in Sweden. Some
months later, before I leave for home, I hold an exhibition in
Beijing in which I include the photo he gave me and the story
about our meeting. In the spring, I return and document his shop
more thoroughly. The artwork I subsequently produce becomes
an addition to, or a development of, the extensive documentation
of Chongli’s public life that decorates his shop, albeit at a consid-
erable geographic distance.
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tiska vind som blåser mellan skyskraporna och samlades till en för-
bryllande pöl med obegripligt ursprung utanför ett hotell en bit
bort. Kanske hade detta på något märkligt vis att göra med hans
påstådda vattenfobi. Kosiński tyckte visserligen om att utsätta
omgivningen för skämt, till exempel att lura ut macho baseboll-
spelare på dejter med vackra kvinnor som visade sig vara transsex-
uella. Det är ett skämt på andras bekostnad som bygger på att det
avslöjas och delas med andra. Men den vattenpöl Kosiński skapade
var en hemlig intervention som mer hörde hemma i ensamheten i
det fotografiska mörkrum han kände sig trygg i, än i sällskap med
ett delat gapskratt. Jag planerade att återuppföra en ny version av
hans verk under min vistelse i Beijing som en tribut, men insåg att
det inte fanns någon anledning att göra detta. Att berätta om
Kosińskis diskreta manipulation av världen räcker mer än väl.

Eichmanns balkong
Kosiński sprutade alltså ut vatten från sin balkong och ”balcony” är
också det sista ordet i The Painted Bird som gjorde honom till en
världsberömd författare och celebritet. Romanen är författad i jag-
form och huvudpersonen är en liten pojke, rom eller jude, som för-
passas till den polska landsbygden av sina föräldrar för att överleva
nazismen och det andra världskriget på en förhoppningsvis fredad
plats. Väl där tvingas pojken av omständigheterna ut på en ensam
vandring mellan byar och tillfälliga hem och slavarbete hos
efterblivna bönder. Det är en nedstigning i ett groteskt helvete fyllt
av förödmjukelser och upplevelser av grovt våld. Berättelsen är en
katalog över vidrigheter och skulle mycket gärna kunna vara en

1110

Kosiński’s Balcony
Chongli’s installation is an intentionally conceived artistic project
even though it has different overtones than, for example, my prac-
tise, which, of course, is due to the fact that we work in different
contexts. The question is how much importance is attached to the
identity of the artist and to where the boundary between artist and
work is drawn, and to when this boundary is drawn. For example, in
the work of Polish-American novelist Jerzy Kosiński (1933-1991),
there was much leakage between fiction and biography. Kosiński’s
first novel, The Painted Bird (1965), leaves no reader unmoved,
partly because it was believed to have an autobiographical basis.
Kosiński can be said to have invented or amplified experiences that
he transformed into fiction, which, it was claimed, reflected and
confirmed the biographical events he wrote about. In an interview
he put it thus: “That is all that life is about, it is always the given
moment. It is not the past, it is certainly not the future, it might not
even be a future. So the only way to make sense out of your life is to
define it as, indeed, if it were a novel.”

Another fascinating aspect of Kosiński is that he created con-
crete fictions in what one could call a documentary reality. In this
sense he arguably wrote his reality. I read about these spectacular
interventions in an interview a long time ago. Kosiński said that
every day he used to spray water with a hose from the balcony of his
carefully selected apartment at the very heart of Manhattan. The
water travelled between the skyscrapers through the constantly
moving air and ended up in an intriguing puddle outside a hotel
some distance away. Perhaps, somehow, this had something to do
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ekfras över Hieronymus Boschs (1450–1516) domedagsskildringar
eller en kombination av målningar som Dödens triumf och
Barnamorden i Betlehem av Pieter Brueghel den äldre (ca 1525–
1569). I krigets slutskede blir pojken traumatiserad och förlorar
talförmågan efter ännu ett fasansfullt övergrepp. Populasen
försöker dränka honom i en gödselgrop efter att han fått hoppa in
som mässpojke under en gudstjänst. Försvagad av umbäranden
tappar han en stor och tung mässbok, en samling liturgiska texter i
en bok monterad på en träställning. Kanske ville Kosiński gestalta
pojkens förstumning genom att det just är en bok, det vill säga
språket, som glider honom ur händerna. När kriget äntligen är över
återförenas han med sina föräldrar och läggs in på sjukhus. På
romanens sista sida ringer telefonen i den stumma pojkens
sjukrum och han lyfter luren. I andra änden hör han sin far och
plötsligt stiger okontrollerat en kör av röster upp i hans inre. Orden
som hade legat inkapslade i den knutna och misshandlade
pojkkroppen under de mörka och ensamma åren på flykt tränger
på och tvingar sig ut. Romanen avslutas med en självuppmaning till
kontroll och återhållsamhet i befrielsens ögonblick: ”I spoke loud-
ly and incessantly like the peasants and then like the city folk, as
fast as I could, enraptured by the sounds that were heavy with
meaning, as wet snow is heavy with water, confirming to myself
again and again that speech was now mine and that it did not
intend to escape through the door which opened onto the balcony.”
När jag läste dessa slutrader föreställde jag mig att pojken höll till-
baka sin röst för att inte förlora den igen. För att den inte skulle
försvinna ut genom balkongdörrarna och upplösas i kollektivets

with his alleged aquaphobia. Kosiński liked to play tricks on his
friends, like setting up macho baseball players on dates with beau-
tiful women who turned out to be transsexuals. This is a joke at
someone else’s expense, which is made public and shared.
However, Kosiński’s puddle was a secret intervention that had
more to do with the loneliness in the photographic darkroom
where he felt safe than with shared laughter in the company of
friends. I planned to create a new version of his work during my
stay in Beijing as a tribute, but I realised that there was no reason
to do so. Relating Kosiński’s discreet manipulations of the world is
more than sufficient.

Eichmann’s Balcony
So, Kosiński sprayed water from his balcony and “balcony” is the
last word  of The Painted Bird which transformed him into a world-
famous author and celebrity. The novel is told in the first person by
a little boy, a Roma or a Jew, sent by his parents to the Polish coun-
tryside where, hopefully, he would survive the Nazis and the Second
World War. The boy is impelled by circumstances to set out on a
lonely peregrination from village to village, from temporary home
to temporary home among backward peasants who treat him like a
slave. It is a descent into a grotesque hell of humiliation and severe
violence, a catalogue of wickedness. It could be an ekphrasis of
Hieronymus Bosch’s (1450–1516) doom-laden visions, or a combi-
nation of Pieter Brueghel the Elder’s (ca 1525-1569) paintings
Triumph of Death and the Massacre of the Innocents. Towards the
end of the war after yet another horrendous outrage, the boy is trau-
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kvävande kakofoni. Senare läser jag en intervju där Kosiński  kom-
menterar denna passage och berättar, tvärtemot vad jag trodde, att
han syftade på att pojken inte ville förvandlas till en despot, en
sådan som skulle använda balkongen för auktoritära och monolo-
giska tal till folket. Kosiński säger att pojken i romanen är så skadad
av sina upplevelser, att han utgör ett hot, att han måste hålla sig till-
baka därför att han är en ”potential Eichmann, standing on the bal-
cony, full of contempt for mankind – and for himself as a former
victim. After all, even the great men, the great killers in history,
spoke of revenge from some sort of balcony”. Kosiński visste
förstås vad han talade om eftersom han upplevt despoter på
balkonger i det kommunistiska Polen, som då ledargarnityret
visade upp sig under förstamajparaderna. 

Bjälklagen
Balkongens auktoritära funktion har långa traditioner, från
predikstolen till fascisten Benito Mussolinis upphetsade framträ-
danden på Palazzo Venezias balkong i Rom. Just predikstolen,
hemvisten för de kristna prästernas monologer, utgör ett intres-
sant historiskt exempel. Under 1100-talet efterträdde den den
mindre auktoritära ambon som var en flyttbar talarstol placerad i
jämnhöjd med församlingen och knappast kan sägas omfattas av
begreppet balkong. Det var en tid då den politiska och därmed
religiösa makten centraliserades och stabiliserades vilket innebar
en tilltagande hierarkisering av samhället. Skiftet från ambo till
predikstol under högmedeltiden representerar alltså en upphöjd
samhällelig och religiös maktkoncentration som renässansen

matised and loses the ability to speak. Weakened by hardship, he is
forced to serve as an altar boy and drops the heavy missal where-
upon the rabble tries to drown him in a manure pit. Perhaps
Kosiński wished to portray the boy’s dumbness by having a book,
that is, language, slide out of his hands. When the war is finally over,
the boy is reunited with his parents and admitted to hospital. On the
last page of the novel, the telephone rings in the hospital room and
the mute boy lifts the receiver. He hears his father’s voice and sud-
denly an uncontrollable choir of voices rises up inside him. The
words that have been encapsulated in the boy’s knotted and bat-
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utgjorde. Kyrkan hade blivit suverän och var inte längre beroende
av populasens traditioner och de folkliga karnevalsriterna som
kastades från kyrkorummet tillbaka ut på torget.  

Balkongens själva konstruktion finns nerlagt i dess beteckning
då ”balkong” har samma etymologiska och praktiska ursprung som
orden ”balk” och “bjälke”. I Matteus finner man en klassisk
”bjälke” som också är en träffande karaktärisering av den självupp-
fyllde och auktoritäre balkongtalarens låga moral som Kosińskis
protagonist aktade sig för att omfatta: ”Varför ser du flisan i din
broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du
säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har
en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så
kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.”

Men det finns givetvis också balkonger som är mindre av scener
och snarare utvecklar husets skyddande och döljande funktion.
Det gäller islamska balkonger, mashrabiya, som har konstruerats
för att hindra insyn så att till exempel kvinnor inte kan bli sedda av
främmande män nere på gatan men som också har fungerat som
skyddade militära utkikspunkter 

Rekonstruktionen av installationen
När jag besökte Chonglis installation första gången överraskade
den mig, den liknade ingenting annat jag sett vare sig i Beijing eller
på annan plats. Det var inte något slumpartat över projektet utan
det fanns en tydlig estetisk avsikt med ett påtagligt expansivt
anslag. Men det vilade ett tillfälligt eller i varje fall oavslutat drag
över planket täckt med bilder. Det befann sig uppenbarligen i en

tered body during the dark and lonely years on the run force their
way out of him. The novel ends with an appeal for control and
restraint during the moment of liberation: “I spoke loudly and
incessantly like the peasants and then like the city folk, as fast as I
could, enraptured by the sounds that were heavy with meaning, as
wet snow is heavy with water, confirming to myself again and again
that speech was now mine and that it did not intend to escape
through the door which opened onto the balcony.” When I read
these lines I imagined that the boy kept his voice back so as not to
lose it again. So that it should not escape through the balcony doors
and dissolve into the suffocating cacophony of the collective. Later
I read an interview where Kosiński commented on this passage and
said, contrary to what I believed, that he meant that the boy did not
want to turn into a despot who harangues the people with authori-
tarian monologues from his balcony. According to Kosiński, the
boy was so greatly damaged by his experiences that he constituted
a threat. He had to restrain himself because he was a “potential
Eichmann, standing on the balcony, full of contempt for mankind –
and for himself as a former victim. After all, even the great men, the
great killers of history, spoke of revenge from some sort of bal-
cony”. Kosiński knew what he was talking about. He had experi-
enced despots on balconies in Communist Poland during the First
of May parades.

The Beams
The balcony’s authoritarian function has a long tradition; from the
pulpit to fascist Benito Mussolini’s exalted appearances on the bal-
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ständig förvandling då bilder både kunde tillkomma och försvinna.
Det var själva förvandlingen som var permanentad. När jag åter-
vände till Beijing 2017 för att mer utförligt dokumentera butiken
upptäckte jag att den hade förändrats. Det som skett var att inhäg-

cony of the Palazzo Venezia in Rome. The pulpit, the site of
Christian priests’ monologues, is an interesting historical example.
In the 12th century it superseded the less authoritarian ambo, a
mobile stand on the same level as the congregation, which hardly
fits into the concept of a balcony. It was a time when political and
consequently religious power was centralised and consolidated,
which led to an accelerated hierarchisation of society. The High
Middle Ages transition from ambo to pulpit thus represents an ele-
vated social and religious concentration of power, which is what
the Renaissance was. The Church was now sovereign and no longer
dependent on the rabble’s traditions and carnival rites, which were
ejected from the church and onto the street.

The actual construction of the balcony is embedded in its des-
ignation, as balcony shares the etymological and practical origin
with the words balk and beam. In In the Gospel according to
Matthew, there is a classic beam which is also an apposite charac-
terisation of the immoral, self-absorbed and authoritarian bal-
cony speaker that Kosiński’s protagonist was careful not to
become: “And why seest thou the mote that is in thy brother’s eye;
and seest not the beam that is in thy own eye? Or how sayest thou
to thy brother: Let me cast the mote out of thy eye; and behold a
beam is in thy own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam in
thy own eye, and then shalt thou see to cast out the mote out of thy
brother’s eye.”

However, there are, of course, balconies whose main function is
not to be a stage but to serve a protective and concealing function.
An example is the Islamic balcony, mashrabiya, that was construct-
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naden med det noggrant arrangerade bildcollaget mot gatan var
ersatt av en högre korrugerad plåt klädd med större utprintade
bildsjok och endast få av de äldre ramade bilderna syntes mot
gatan. Först trodde jag att jag kommit för sent och att min resa var
förgäves. Men det visade sig att Chongli i stället hade installerat de
ramade bilderna innanför skranket och skapat ett tredimen-
sionellt collage av fotografier, växter och djur. Denna nya komplexa
installation tycktes mig besläktad med dadaisten Kurt Schwitters
(1887–1948) Merzbau. Urversionen gestaltades i Hannover och är
en av den moderna konstens första rumsinstallationer.  

Merzbau och bombmattan
Kurt Schwitters Merzbau byggdes 1923–37, eller 1920–1943
beroende på hur man räknar. Han var född 1887 i Hannover och
var en ledande och givetvis egensinnig representant för Dada, en
konstnärlig rörelse född ur Europas kollaps under första världs-
kriget. Dada representerade den gren av modernismen som
bildligt eller bokstavligt uppfattat det som att Gud hade offrats i de
leriga skyttegravarna, i motsats till de modernister som bekände
sig till en hel, ren och ljus framtid. Merz är ett påhittat begrepp och
skall eventuellt ha härletts ur tyskans kommerz som betyder han-
del, men har ingen särskild betydelse. I dag finns det både ett
läkemedelsföretag och en tysk politiker som bär detta namn.
Efterledet -bau betyder konstruktion och ordet Merzbau är alltså
ett collage. Begreppet Merz står också i sig för ett slags collage,
dadaismens stora genre som utvinner energi i spänningen mellan
dels splittring och helhet, dels mellan readymades och konst-
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ed in such a manner that it prevented strange men on the street
catching a glimpse of the women of the house, as well as serving a
military purpose as a viewpoint.

The Reconstruction of the Installation
When I first visited Chongli’s installation I was surprised because I
had never seen anything similar in Beijing or elsewhere. There was
nothing accidental about the project. On the contrary, there was a
clear aesthetic intention with a distinctly expansive design.
However, there was something temporary or at least unfinished
about the fence that was covered with pictures. It was obviously in
a state of flux as new pictures could be added or removed. Indeed,
it was the flux that was permanent. When I returned to Beijing in
2017 to document the shop more thoroughly I noticed that it had
changed. The fence with the carefully arranged collage of images
facing the street had been replaced by a taller corrugated sheet-
metal fence covered by larger sequences of printed images, leaving
only a few of the older framed pictures visible from the street. At
first I thought I had arrived too late and that my journey was in
vain, but it turned out that Chongli had installed the framed pic-
tures inside the fence and created a three-dimensional collage of
photographs, plants and animals. This new complex installation
seemed to me related to the Merzbau, one of modern art’s first spa-
tial installations, the original version of which was developed in
Hannover by Dadaist Kurt Schwitters (1887-1948).
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närligt skapade objekt. Merzbau, liksom Chonglis butik, är en
rumslig installation där gränsen mellan konst och bostad (eller
butik) är upplöst. Det är fråga om ordnat kaos statt i trög förvan-
dling. Schwitters ständigt växande labyrintiska konstruktioner
liknade ett system av konkretistiska droppstensgrottor då delar av
installationen hängde ner från taket. Grundkonstruktionen byg-
gdes i trä och gips. I övrigt var det ett tredimensionellt collage av
allt möjligt överblivet skräp som gamla möbler och trasiga leksak-
er. Chongli å sin sida ställer fotografierna på hyllor, krukor och vad
som finns till hands eller fäster bilderna på väggarna och den kor-
rugerade plåten. Inne i kyffet är även innertaket klätt med de egna
målningarna. En annan påtaglig parallell mellan Chonglis affär,
Merzbau och även Jerzy Kosiński är bär den betydelse den
fotografiska bilden har för  deras olika konstnärliga gestaltningar,
även om det sker på något olika vis. I Schwitters fall handlar det om
att han lät fotografen Wilhelm Redemann göra en fotografisk
dokumentation av installationen som visades på utställningen
Fantastic Art, Dada, Surrealism på Museum of Modern Art i New
York 1933. De tre svartvita fotografierna är den enda omfattande
dokumentationen av Merzbau. I dag är de den avgörande källan till
kunskap om verket och har utgjort underlag för de tredimen-
sionella fullskalerekonstruktioner av Merzbau som byggts i början
av 1980-talet på uppdrag av curatorn Harald Szeemann. På så vis
har fotografierna gått från att vara sekundära representationer av
ett verk till att i dag vara primärkällor, de är så nära originalet det
går att komma. Det är förstås ett ödets ironi att det är en
fotografisk dokumentation som utgör grunden för kunskapen om

The Merzbau and the Carpet Bomb
Kurt Schwitters’ Merzbau was constructed in 1923–37, or 1920–
1943 depending on how one counts. Born in 1887 in Hannover,
Schwitters was a leading and, needless to say, wilful protagonist of
Dadaism, which was an artistic movement born out of the collapse
of Europe in the First World War. Dadaism represented the branch
of modernism that figuratively or literally believed that God had
been sacrificed in the muddy trenches, in contrast to the mod-
ernists who professed their belief in a whole, pure and bright
future. Perhaps derived from the German kommerz (commerce),
Merz is a made-up word with no special significance. Today there is
a health care company as well as a German politician who bear this
name. The suffix -bau means “construction”, so the word Merzbau
is thus a collage. Merz is also a kind of collage, an important Dadaist
technique that extracts its energy from the tension between divi-
sion and unity, on the one hand, and on the other between ready-
mades and artistically created objects and images. The Merzbau, as
well as Chongli’s shop, are spatial installations in which the bound-
ary between art and dwelling (or shop) has been dissolved. It is a
matter of organised chaos in a state of sluggish transformation.
Schwitters’ constantly growing labyrinthine constructions resem-
bled a system of Concretist dripstone caves, seeing that the instal-
lation was partly suspended from the ceiling. The basic structure
was of wood and plaster. The remaining part was a three-dimen-
sional collage of all kinds of rubbish such as old furniture and bro-
ken toys. Chongli, for his part, places his photographs on shelves,
pots or whatever is at hand, or attaches the images to the walls and
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Merzbau, eftersom det var ett verk som skulle upplevas på en
specifik plats. Men det är allt som oftast den platsspecifika instal-
lationens öde eftersom den ofta är tillfälliga även om Schwitters
inte hade några planer på att riva sitt verk. Det jämnades dock med
marken då familjens flerbostadshus på Waldhausenstrasse 5 i
Hannover bombades sönder och samman i oktober 1943 av brit-
tiska bombplan. Anfallet var en av de brittiska och amerikanska
bombmattor som fälldes över Hannover detta år och som
förstörde nittio procent av staden. Bombmattan har sin teoretiska
grund i flygstrategiska doktriner som utvecklades under mel-
lankrigstiden och bygger på idén att ersätta en brist på precision
med kvantitet och tycks grotesk genom sin urskillningslösa
gränslöshet. Schwitters slapp uppleva detta på plats eftersom han
flytt Tyskland 1937, samma år som verk av honom införlivades i
nazisternas utställning Entartete Kunst (degenererad konst) i
München. Det är begripligt att nazisterna avskydde Schwitters
konst och Dada överhuvudtaget. Dada var inte bara en del av den
förhatliga modernismen utan kännetecknades av en påtaglig brist
på ordnung, eller snarare representerade den ett helt annat slags
ordning än den som gällde i Tyskland. Schwitters var, i vid
bemärkelse, sysselsatt med språkets möjligheter och omöjligheter
och språk är till sin natur ordning. Språk är ett system för kon-
struktion av fragment, helt enkelt ett collage. Det är detta slag av
ordning som är konstens kärna, en konstruktion på en scen eller
varför inte på en balkong. 

the corrugated metal sheets. The ceiling inside the shed is clad with
his paintings. Another striking parallel between Chongli’s shop, the
Merzbau and Jerzy Kosiński is the important, albeit different, role
the photographic image plays in their artistic creations. In
Schwitters’ case, he commissioned photographer Wilhelm
Redemann to produce a photographic documentation of the
Merzbau when the installation was presented in the 1933  Fantastic
Art, Dada, Surrealism exhibition at the Museum of Modern Art in
New York. The three black-and-white photographs are the only
comprehensive documentation and as such the authoritative
source of knowledge of the Merzbau. Curator Harald Szeemann’s
full-scale three-dimensional reconstructions of the Merzbau in the
early 1980s were based on these photographs. This has trans-
formed the photographs from secondary representations of an art-
work into primary sources and as close to the original as it is possi-
ble to be. It is one of life’s ironies that it is a photographic documen-
tation that constitutes the foundation of our knowledge of the
Merzbau, which was a work that was supposed to be experienced at
a specific site. This is frequently the the destiny of site-specific
installations as they often are of a temporary nature. Schwitters
did not intend to dismantle his work. Nevertheless, it was razed to
the ground in October 1943 when his family’s apartment building
on 5 Waldhausenstrasse in Hannover was obliterated by British
bombers in one of the British and American carpet bombing raids
that destroyed ninety per cent of the city. Carpet bombing has its
theoretical foundation in aerial strategic doctrines developed in
the interwar period. The idea of replacing precision with quantity
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results in indiscriminate destruction which seems rather
grotesque. Schwitters was spared the experience, as he had fled
Germany in 1937, the same year some of his works were included in
the Nazi regime’s Entartete Kunst (Degenerate Art) exhibition in
Munich. The Nazis understandably detested Schwitters’ art and
Dada in general. Dada was not only part of the abhorrent mod-
ernism but it was also characterised by a glaring lack of ordnung, or
rather, it represented a completely different kind of order than
that which prevailed in Germany. In a broader sense, Schwitters
was concerned with the possibilities and impossibilities of lan-
guage, and order is an integral part of language. Language is a sys-
tem of organising fragments. Simply put, language is a collage. This
is the kind of order that is at the core of art, a construction on a
stage or, why not, on a balcony.

Jerzy in the Darkroom
Artists could be said to appear on a balcony; this text, for example,
is a balcony speech. A balcony is an outgrowth on a building, a
place on which to be seen and from which to view the world
around us. Some balcony types are protuberances, others, like the
pulpits, appear to have been attached to the façade later, like a
strange, glaring wart that has sunk its teeth into the smooth skin
of a face. The traditional balcony pushes itself out of the body like
a lump; it is a bulge from a secluded room out into the shared
space. The antipole of the balcony’s public stage is a dark, window-
less room. I imagine a damp cellar into which the light cannot pen-
etrate, and also a darkroom for developing film and making photo-
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Jerzy i mörkrummet
Konstnärer kan alltså sägas framträda på en balkong, denna text är
till exempel ett balkongtal. En balkong är en utväxt på en huskropp,
en plats att bli sedd på och att betrakta omvärlden från. Några
balkongtyper är utbuktningar, andra är liksom predikstolarna
påhängda fasaden liksom i efterhand, som en främmande ilsken
vårta som bitit sig fast på ett ansiktes släta hud. Den traditionella
balkongen tränger snarast ut ur huskroppen som en bula, den är en
utbuktning från ett avskilt rum ut i den gemensamma rymden.
Husets motpol till balkongens offentliga scen är ett mörkt fönster-
löst rum. Jag föreställer mig en fuktig källare dit ljuset inte når,
men också ett mörkrum för framkallning av film och kopiering av
fotografier. Det är ett paradoxalt utrymme eftersom mörkret är en
förutsättning för att kunna locka fram spåren av ljus i bilderna.
Jerzy Kosiński arbetade som fotograf i Polen och han trivdes i
mörkrummet. En anledning till yrkesvalet var att han inte ville
utveckla ett författarskap i Polen, eftersom han inte ville skriva på
förtryckarnas språk som var ryska och polska. Men inte bara
yrkesvalet utan även platsen – mörkrummet – utgjorde en asyl
undan förtrycket. Det var en plats för läsande och i högarna av
ljuskänsligt papper gömde han förbjuden litteratur. 1957 lyckades
han fly till USA och längre fram, när han etablerat ett författarliv i
frihet i New York, lät han inreda mörkrum i de lägenheter han
bodde i, men de var nu endast till för privat bruk. Då han var orolig
för att drabbas av en ögonsjukdom, som riskerade att göra honom
blind, tillbringade han mycken tid i mörkrummet och tränade i
ensamhet på att diktera romaner. Han upptäckte då att rösten,

graphic prints. The darkroom is a paradoxical space seeing that
darkness is a prerequisite for teasing out traces of light in a photo-
graphic image. Jerzy Kosiński worked as a photographer in Poland
and enjoyed spending time in the darkroom. One of the reasons he
chose this profession was the he did not want to develop a writing
career in Poland because he had no desire to write in the lan-
guages of the oppressors, that is, in Russian or Polish. It was not
only the choice of profession but also the place itself – the dark-
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talandet, frigjorde hans skönlitterära språk. Kanske var det därför
att rösten och förmågan att tala är något av det mest privata hos en
människa som han fann sin egen röst i frånvaron av ett gemensamt
ljus. Den hemlighetsfulle Jerzy Kosiński var en stor muntlig
berättare och hade en osedvanligt stor social begåvning och skall i
både bildlig och bokstavlig bemärkelse ha kunnat prata omkull de
flesta. Förmodligen var hans muntliga berättarförmåga egentligen
hans största talang. Han utvecklade den som barn för att kunna
tala sig ur farliga situationer, men talet och den muntliga berät-
telsen är också djupt förankrade i en judisk tradition. Den muntliga
berättelsen bär också på en större intimitet än texten eftersom den
är fysisk. Inandningsluften berövas på syre inne i lungornas slutna
mörker för att sedan bära fram berättelserna som ljudvågor som
träffar lyssnarens trumhinnor. Åhöraren kan inte heller internalis-
era och återförfatta berättelserna i sitt inre så som läsaren kan med
en text, utan tvingas stå i direktkontakt med berättarens röst.

Regnskogen i Beijing
Även om Chongli avbildas på alla fotografier i butiken i Beijing är
den inte ett museum över hans yrkesliv, utan mer av en mötesplats
och ibland en passage för ett mer eller mindre trögt flöde av bilder.
Här finns visserligen en permanent samling fotografier men också
tillfälliga hängningar av hans egna målningar, som är framtida
gåvor till vänner och bekanta. Fotografierna är gåvor till Chongli
och en del av dem upplöses långsamt under inverkan från vädrets
krafter. Han berättar för mig att de föreställer honom tillsammans
med prominenta personer, att de är tagna vid officiella sam-

room – that constituted a safe haven away from oppression. The
darkroom was a place for reading and among the stacks of light-
sensitive paper he hid forbidden literature. In 1957 Kosiński man-
aged to defect to the United States and later, when he had estab-
lished himself as a writer living in freedom in New York, he set up
darkrooms, for private use only, in the apartments in which he
dwelled. As he feared contracting an eye disease and becoming
blind, he spent a lot of time in the darkroom where, on his own, he
practised dictating novels. This is when he discovered that the
spoken words loosened up his literary language. The voice and the
ability to speak is one of the most private things of a human being,
which is perhaps why he discovered his own voice in absence of a
shared light. The secretive Jerzy Kosiński was a great oral story-
teller with exceptional social skills who was said to be able to talk
a person’s legs (and pants) off. His oral storytelling skills were
probably his greatest asset. He developed them as a child in order
to talk himself out of dangerous situations, and speaking and oral
storytelling are also deeply rooted in Jewish tradition. Oral stories
are more intimate than written texts because they are physical.
The inspiratory air is deprived of oxygen inside the closed dark-
ness of the lungs in order to carry forth the stories in the form of
sound waves that make the eardrums vibrate. Unable to inter-
nalise and retell the stories in their interior like a reader can with
a text, the listener has to remain in direct contact with the voice of
the storyteller.
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mankomster och att den magnifika drygt tretton meter långa
gruppbilden föreställer alla de 2978 delegater som deltog i den
åttonde Nationella folkkongressen 1983, då också han ingick i pre-
sidiet. En mindre ramad version av fotografiet hänger inomhus på
väggen ovanför hans fåtölj. Anledningen till att han fick detta pres-
tigefyllda uppdrag var att han hade hörsammat regimens uppman-
ing till folket att starta egna verksamheter efter att kulturrevolu-
tionen hejdats 1976 och dess ledare fängslats. Redan året därpå
öppnade han en cykelverkstad och var ensam representant på kon-
gressen för Beijings entreprenörer och en av endast fem från hela
Kina. Chongli framhåller att fotografierna visar att man kan ta sig
högt upp i samhället även om man som han är halt och handikap-
pad. Han vill vara ett föredöme. 

Många av de mindre fotografierna är ramade på ett lite udda vis.
De har helt enkelt tejpats fast ovanpå befintliga och redan ramade
bilder. På så vis skapas palimpsester och nya och otillgängliga sam-
manhang uppstår. Minst två berättelser berättas samtidigt, en
dold liksom mumlande i ett mörkrum och en annan som talar ett
tydligt utåtriktat språk. Det uppstår på så vis en märklig spänning
mellan  det osedda och det sedda. Monteringen av flera bilder i
lager skapar också olika tidsmarkörer som lägger sig jämte
fotografiets olika aspekter av tid under tillblivelseprocessen: det
fotografiska ögonblicket, mörkrumsarbetet eller printprocessen,
monteringen av dem och så vidare. Eftersom fotografierna är
oskyddade och befinner sig under bar himmel präglas de också av
ytterligare en rörelse i tiden. Hå rt ansatta av sol, regn och avgaser
är de på väg att upplösas och bli till fotografiska ruiner. De har

The Rain Forest in Beijing
Even though Chongli appears in all the photographs in his shop in
Beijing, it is not a museum of his professional life but rather a
meeting place and sometimes a passage for a more or less languid
flow of images. It contains a permanent collection of photographs
and temporary hangings of his paintings, which are future gifts to
friends or acquaintances. The photographs have been given to him
and some of them are slowly dissolving due to the impact of the
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antagit akvarellartade och bleka utspädda färgtoner och dagsljuset
speglas i de bitvis veckade tejpbitarna som abstrakta fotografiska
remsor eller ljusfångare. Samtidigt bildar fotografierna ett skyd-
dande lager för de ursprungliga dolda bilderna under dem. 

Privatlivets födelse
Balkongen överskrider som sagt gränsen mellan det privata och
offentliga och det är ingen självklar gräns. Den ryske filosofen
Michail Bachtin menar att det var först på 1600-talet i Europa som
man upprättade en skarp gräns mellan det privata och ett korrekt
och officiellt språk: ”Mellan det familjära språket och det officiella,
’anständiga’ språket har det här dragits en ytterligt skarp gräns”
skrev han i sin bok om Rabelais och skrattets historia. Den
”oanständiga kroppen” är däremot karnevalens själ, så att säga.
Bachtin pekar på att i de officiella diskurserna är kroppen slät, solid,
utplattad och anständig. Den groteska kroppen är dess motsats, den
har stora organ och utväxter (näsor, könsorgan, vårtor …) som
skjuter ut ur kroppen och liksom överskrider dess gränser. Denna
kropp är också rik på håligheter (anus, mun, sköte …) och ur dessa
öppningar utsöndras vätskor (snor, slem, urin, avföring …). Det är
kroppen som en natur i ständig flux. Bachtin talar om en kollek-
tivitet, om en grotesk karneval, eller varför inte offentlighet, där det
inte fanns tydliga gränser mellan kroppar och det är långt till vår
tids individualiserade och ändliga liv. Kanske var denna gräns-
dragning mellan det officiella korrekta språket och det privata
språket på 1600-talet i själva verket kärnfamiljens och privatlivets
födelse. I fallet med Merzbau fanns det i sådana fall en rörelse i mot-

weather. Chongli tells me that they represent him in the company
of prominent personalities, taken at public assemblies. A magnifi-
cent more than thirteen metre long group image shows all the
2,978 delegates at the Sixth National People’s Congress in 1983,
when he was a member of the presidium. A smaller, framed version
of this large photograph is hung indoors on the wall above his arm-
chair. The reason he was selected to this prestigious assignment
was that he had responded to the government’s appeal to the peo-
ple to set up their own enterprises after the Cultural Revolution
was brought to an end in 1976 and its leaders had been arrested.
The following year Chongli opened a bicycle repair shop and at the
congress he was the only representative of the entrepreneurs of
Beijing and only one of five in the whole of China. Chongli points
out that the photographs demonstrate that one can climb the social
ladder even if one, like he, is lame and handicapped. He wants to
serve as an example.

Many of the smaller photographs are framed in a rather peculiar
manner. They have quite simply been taped on top of existing
framed images. This creates palimpsests and new and inaccessible
contexts. At least two stories are told simultaneously; one is con-
cealed, a kind of mumbling in a darkroom, and the other speaks a
clear, outward-directed language. In this way, a strange tension
arises between the seen and the unseen. The multi-layered mount-
ing of pictures also creates different time markers that are added to
the temporal aspects of a photograph’s process of coming into
being: the photographic moment, the work in the darkroom or the
printing procedure, the mounting of the image, and so on. Since the
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satt riktning, en medeltida dadaistisk utbrytning ur renässansens
sociala och språkliga tvång där gränsen mellan familjen Schwitters
privatliv och den konstnärliga installationen upplöstes. Kanske är
denna gräns nuförtiden i upplösning genom bruket och missbruket
av sociala medier, kanske är WWW en grotesk karneval i vår tid.  

Beijingborna skyddar däremot privatlivet noga. Man kan till
och med se metallburar som hänger som skydd för lägenhetsfön-
ster flera våningar upp på moderna höghus trots att de inte fyller
någon skyddande funktion, annat än mot fasadklättrare. Fönstren
till bostäder i gatunivå är väl skyddade från omvärldens blickar
med tyger och papper. De slutna, blinda fönstren påminner mig om
en händelse i Turin för några år sedan. Jag skulle arbeta med en
utställning men var ensam den första kvällen då jag anlände, det
var en lördag. Jag gick ut på jakt efter en restaurang men fann till
min förvåning att de var stängda, gardinerna var fördragna och
dörrarna låsta. Den restaurang med fråndragna gardiner som jag
till slut hittade var tom på gäster och visade sig servera ganska dålig
mat. Längre fram fick jag reda på att de till synes stängda restau-
rangerna hade varit öppna, men att man av tradition håller dem
slutna och att gästerna skall knacka på. Det är en helt annan men-
talitet än den protestantiska funktionalism där akvariet är något av
ett arkitektoniskt ideal och som förmodligen är en utveckling av
den vitmenade protestantiska kyrkan. Kanske finns det en tro på
att denna variant av öppenhet förhindrar moraliska tveksamheter
i familjens sköte. I Turin däremot omhuldar man å sin sida sina
katolskt fördragna gardiner och framkallar sina dolda liv i dessa
sociala mörkrum.

photographs are unprotected and exposed to the weather, they are
also scarred by another movement in time and on the way to being
dissolved and turned into photographic ruins beset by sun, rain
and pollution. They have assumed water-colour-like, pale, diluted
hues and the daylight is reflected in the partly folded pieces of tape
like abstract photographic strips or light catchers. At the same
time, the photographs form a protective layer for the original
images concealed underneath them.

The Birth of Privacy
The balcony transgresses the boundary between the private and
the public, which is not an obvious boundary. According to Russian
philosopher Mikhail Bakhtin it was not until the 17th century in
Europe that “a sharp line of division between familiar speech and
‘correct’ language” was drawn, as he wrote in his book Rabelais and
His World. The “indecent body” is the soul of the carnival, as it
were. Bakhtin points out that in the official discourses the body is
smooth, solid, flattened out and respectable. The grotesque body is
its opposite: it has large organs and outgrowths (noses, genitals,
warts ...) that protrude from the body and, as it were, transcend its
boundaries. This body also has numerous orifices (anus, mouth,
vagina ...) which discharge fluids (nasal secretions, phlegm, urine,
excrement ...). This is body as nature in constant flux. Bakhtin talks
about a collectivity, a grotesque carnival, or why not a publicness,
where there are no clear boundaries between bodies – a situation
far removed from our time’s individualising and finite lives.
Perhaps this drawing up of boundaries between the official, correct
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Grötskulpturen
Då far och son Schwitters flydde från Norge till Storbritannien
1940 internerades de i Hutchinson Camp in Douglas på Isle of Man.
Britterna hade som princip att internera tyska medborgare, inklu-
sive judar, och benämna dem som ”Enemy Aliens”. Det var ett
proppfullt läger som inhyste alla slags konstnärer. Den mest kända
av dem var författaren Arthur Koestler. Bland många andra konst-
närliga evenemang framfördes Shakespeares drama Romeo and

language and familiar speech in the 17th century in fact was the
birth of the nuclear family and privacy. In the case of the Merzbau,
there was a movement in the opposite direction; a medieval
Dadaist break-out from the Renaissance’s social and linguistic con-
straints in which the boundary between the private life of the
Schwitters family and the artistic installation was dissolved.
Perhaps this boundary is presently withering away as a result of the
use and abuse of social media; perhaps WWW is the grotesque car-
nival of our time.

In contrast, the people of Beijing carefully protect their privacy.
There are protective metal cages in front of windows several floors
above street level on modern high-rise buildings, even though they
do not serve any real protective function, except against cat bur-
glars. The windows at street level are well protected from gazes by
textiles and paper. The closed, blind windows remind me of some-
thing that happened in Turin some years ago. I was there to partic-
ipate in an exhibition and spent the first night in the city on my
own. It was a Saturday. I went out looking for a restaurant and
much to my surprise I discovered that they were closed, curtains
drawn, doors locked. Finally, I found a restaurant with opened cur-
tains, which was empty and, as it turned out, served rather bad
food. Later I was told that the seemingly closed restaurants had in
fact been open. The idea was that guests should knock on the door
to be let in. It is a completely different mentality compared to
Protestant functionalism whose architectural ideal is the aquari-
um, which probably has its roots in the white-washed Protestant
church. The idea is perhaps that this kind of openness should pre-
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Juliet i en homosexuell version under titeln Romeo and Julian. En
av Kurt Schwitters medfångar har berättat att Schwitters inte bara
var en stor berättare utan också ägnade sig åt ett intensivt
fotograferande. Han arbetade också med sin konst i lägret, liksom
många andra internerade konstnärer. Dels målade han porträtt på
beställning och tjänade bra på det, dels arbetade han med sina col-
lage och skulpturer. Ett verk utmärker sig genom att det var något
av en kondenserad version av Merzbau. Det rådde brist på arbets-
material och Schwitters skulpterade under en period i gröt. Liksom
Merzbau var dessa skulpturer något av en ständigt växande,
levande organism. Snart fick de egna groteska och expansiva liv
genom att mögla, ruttna och dra till sig ohyra och lukten från
verken spred sig i hela byggnaden vilket kom dem att till slut både
innefatta och utgöra en fara för omgivningen. En internerad tysk
kollega beskrev Schwitters gröt-arbeten: ”A few statues made of
porridge stood about, a material more impermanent than any
other known to mankind, and it emitted a faint but sickly smell and
was the color of cheese: a ripe Danish blue or Roquefort.” Jag kom-
mer att tänka på ett annat verk, Merda d’artista, som av en händelse
överlevt konstnären i just organisk mening och inte bara fysiskt
eller konceptuellt. Det är den italienske konstnären Piero
Manzonis provokation från 1961 som enligt konstnärens uppgift
utgörs av nittio konservburkar fyllda med konstnärens avföring.
Manzoni avled i förtid, 1963, och det sägs att något decennium
senare sprang en av konservburkarna läck och man fann att
innehållet befann sig i en pågående jäsningsprocess. Verket, och
lämningarna från Manzonis inre, var fortfarande vid liv. Tilläggas

vent morally reprehensible activities in the bosom of the family. In
Turin, however, they cherish their Catholic, closed curtains and
develop their hidden lives in their social darkrooms.

The Porridge Sculpture
Schwitters fled with his son from Norway to Britain in 1940 and
was interned at the Hutchinson Camp i Douglas on the Isle of Man.
The Brits interned German citizens, including Jews, without dis-
tinction, and called them “Enemy Aliens”. The camp was crowded
and contained all sorts of artists, the most famous of whom was
author Arthur Koestler. Among the many artistic events per-
formed in the camp was a homosexual version of Shakespeare’s
Romeo and Juliet entitled Romeo and Julian. According to one of
his fellow prisoners, Kurt Schwitters was not only a great story-
teller, he was also an assiduous photographer. Like many of the
other imprisoned artists, Schwitters also worked on his visual art
in the camp. He painted commissioned portraits, which gave him a
handsome income, and he developed collages and sculptures. One
work stands out by being a condensed version of the Merzbau.
There was a shortage of supplies in the camp and for a time
Schwitters created sculptures of porridge. As was the case with the
Merzbau, these sculptures resembled a constantly growing, living
organism. Soon they acquired their own grotesque and expansive
lives by moulding, rotting and attracting vermin. The stink from
the work spread throughout the building and ended up constitut-
ing a danger to the inmates. An interned German colleague
described Schwitters’ porridge works: “A few statues made of por-
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ridge stood about, a material more impermanent than any other
known to mankind, and it emitted a faint but sickly smell and was
the colour of cheese: a ripe Danish blue or Roquefort.” It makes me
think of another artwork, Merda d’artista, which accidentally sur-
vived the artist not only in a physical or conceptual but in an organ-
ic sense. Merda d’artista (1961) was a provocation by the Italian
artist Piero Manzoni and composed of ninety tin cans filled with
the artist’s faeces. Manzoni died prematurely in 1963 and some
decades later one of the cans sprung a leak, so the story goes, and
the contents were found to be in a state of ongoing fermentation.
The work, and the remains from Manzoni’s interior, was still alive.
One might add that in the account of his artistic endeavour,
Schwitters claimed that a sample of his urine was a possible com-
ponent of the original version of the Merzbau, which was entitled
Kathedrale des erotischen Elends (Cathedral of Erotic Misery).

A Body is a Book, a Book is a Body
Jerzy Kosiński felt comfortable in the darkness of the American
night. He wrote in English and when he was unsure of idiomatic
expressions and everyday language, he would call telephone oper-
ators and hotel receptions at night in order to test his spoken lan-
guage. He was also in the habit of walking obscure New York streets
after dark in disguise. Darkness itself was a disguise which he
sometimes augmented with a false beard. A close friend of Jerzy
Kosiński and his wife Katherina “Kiki” von Fraunhofer’s has told a
story of a dinner party at the couple’s home. Jerzy explained to his
guests that wherever he lived he always had a hiding place and
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kan att Schwitters i en redogörelse för sina strävanden listade ett
prov på sin egen urin som ett eventuellt innehåll i en ursprunglig
del av Merzbau, som gick under namnet Kathedrale des erotischen
Elends (Den erotiska misärens katedral).

En kropp är en bok, en bok är en kropp
Jerzy Kosiński trivdes i den amerikanska nattens mörker. Han
skrev på engelska och var ibland osäker på idiomatiska uttryck och
vardagligt språk. Då ringde han upp telefontjänster och hotellre-
ceptioner på nätterna för att testa vardagsspråket på dem som
använde det dagligdags. Han hade också som vana att nattetid van-
dra omkring förklädd på obskyra gator i New York. Själva mörkret
var en maskering, men ibland kompletterade han den med ett
lösskägg. En god vän till Jerzy Kosiński och hans hustru Katherina
”Kiki” von Fraunhofer har berättat att under en middag hemma hos
dem meddelade Jerzy att han alltid hade ett gömställe förberett i
den lägenhet han för tillfället bodde i. Han bad gästerna att få tret-
tio sekunder på sig att försvinna. De gick ut till hissen i trapphuset
och när de återvänt var Kosiński spårlöst borta. Gästerna letade
igenom lägenheten men de kunde inte hitta honom. Kiki visade
dem till slut till en av de många bokhyllorna, knackade på den och
där bakom några hyllrader låg Kosiński hopvikt och gömd. Det går
inte att tänka sig en bättre bild av en man som upplöste gränserna
mellan vad som var sant och vad som var fiktion, mellan sitt konst-
närliga arbete och sitt liv. Han hade – bokstavligen – vikt ihop sig
och tagit plats bland böckerna i bokhyllan. Det var en kropp
maskerad till bok och en bok maskerad till kropp. Det är egentligen

asked them to give him thirty seconds to disappear. The guests
went out to the lift on the landing and when they returned Kosiński
was gone. They searched the apartment in vain. In the end Kiki
directed them to one of the many bookcases, knocked on it and
there, behind the books, was Kosiński folded up. It is difficult to
find a better image of a man who blurred the boundaries between
truth and fiction, between his art and his life. He had, quite literal-
ly, folded himself up and taken his place among the volumes in the
bookcase: a body disguised as a book and a book disguised as a body.
It was quite logical that Kosiński should be accused of having
worked undercover for the CIA. Needless to say, he denied the
charges. The CIA was supposed to have supported his work with
the two anti-Soviet sociological studies Kosiński published in the
United States before The Painted Bird. Kosiński had studied sociol-
ogy in Poland and was specialised in the relationship between the
private and the public, between the individual and the collective. It
was balcony studies, if you wish. The first book, The Future is Ours,
Comrade, was published in 1960 and was based on interviews he
conducted with Soviet citizens before his escape. Two years later,
he followed it up with a book with the unambiguous title No Third
Path. The author was, of course, disguised and the books were pub-
lished under the pseudonym Joseph Novak. Kosiński later claimed
that he borrowed the surname from the actor Kim Novak.
Kosiński’s first change of identity occurred when the family hid in
the Polish countryside during the Second World War. Jerzy
Kosiński was born on 14 June 1933 in Łódź as “Józef” and was given
his father’s family name Lewinkopf. When the Nazi pogroms took
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följdriktigt att Kosiński kom att bli anklagad för att ha arbetat
undercover för CIA, vilket han givetvis förnekade. De påstods ha
stött arbetet med de två anti-sovjetiska sociologiska studierna
Kosiński publicerade i USA innan han gav ut The Painted Bird.
Kosiński hade studerat sociologi i Polen och var specialiserad på
relationen mellan det privata och det offentliga, mellan individen
och kollektivet. Det var balkongstudier, om man så vill. Den första
boken publicerades 1960 och hade titeln The Future is Ours,
Comrade och byggde på intervjuer han gjort med sovjetmedbor-
gare. Två år senare följde han upp med den tydligt talande titeln No
Third Path. Givetvis var författaren maskerad, böckerna publicer-
ades under pseudonymen Joseph Novak. Han hävdade senare att
efternamnet var taget efter skådespelerskan Kim Novak. Kosińskis
första identitetsbyte skedde dock redan när familjen gömde sig på
den polska landsbygden under andra världskriget. Vid sin födelse
den 14 juni 1933 i Łódź fick han förnamnet Józef och faderns efter-
namn Lewinkopf. I samband med nazisternas pogromer bytte de
till det polskklingande ”Kosiński”, han kallades för Jurek och famil-
jen simulerade att de var katoliker. 

Grottan och det privata språket
Merzbau, detta ständigt växande och svällande projekt, har som
sagt ett drag av det groteska över sig, ett begrepp som händelsevis
har sitt ursprung i grotto, som också var Schwitters benämning på
ett antal små håligheter i Merzbau. Dessa grottos var platsen för en
samling kuriosa och privata reliker, främst från Schwitters vänner.
De kunde innehålla sådant som nagelklipp, hårtestar, textilfrag-

place, the family changed their name to the Polish-sounding
“Kosiński”. The boy was called Jurek and the family pretended to
be Catholics.

The Cave and the Private Language
The Merzbau, this constantly growing and expanding project,
invokes a feeling of the grotesque, a word with its roots in the
Italian grottesco, “of a grotto”, which is what Schwitters called the
tiny cavities in the Merzbau. These grottos were the site of a collec-
tion of curious and private relics, most of which came from
Schwitters’ friends. The collection included objects such as nail
clippings, wisps of hair, fragments of fabric and cigarette butts.
Mies van der Rohe contributed a pen and Sophie Täuber-Arp a
brassiere. The Italian term grottesco came into use in the 15th cen-
tury to describe paintings of fantastical figures, animals and plants
on the walls of the recently discovered Domus Aurea (“Golden
House”), Emperor Nero’s palace complex from the 1st century AD.
The style could be called a predecessor to Art Nouveau, even
though the works were described as cave paintings. As the archae-
ologists had to enter the cavities through holes in the roofs, that is,
from above, as one usually enters a cave, they called the decorations
grottesco and the style came into vogue during the Renaissance. It
was much later that “grotesque” obtained its present meaning of
incongruous vulgarity, which Mikhail Bakhtin relates to the topsy-
turviness of the popular carnival and to the organic, the activities of
the human body and its functions. The Merzbau is a grotesque art-
work by its growing and swelling but also by its grottos that perfo-
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ment och cigarettfimpar. Från Mies van der Rohe fick han till exem-
pel en penna och från Sophie Täuber-Arp en bysthållare. Det ital-
ienska begreppet grottesco kommer av ”grotta” (håla) och myntades
under 1400-talet då man grävde ut romerska lämningar och fann
Neros byggnadskomplex Domus aurea (Det gyllene huset), villor
från första århundradet vars interiörer var rikt dekorerade med
fantastiska människor, djur och växter. Man kan kalla det en
jugendstil i förtid även om de alltså benämndes som sentida
grottmålningar. Eftersom arkeologerna var tvungna att ta sig in i
byggnaderna genom hål i taket liksom in i en grotta kallades deko-
rationerna för grottesco och stilen kom på modet under renäs-
sansen. Det var först långt senare som ”grotesk” fick den nuvarande
betydelsen av att vara en orimlig vulgaritet som Michail Bachtin
kopplar till den folkliga karnevalens ut och in och upp och ner och
till det organiska, till mänskliga kroppars aktiviteter och funktion-
er. Merzbau är ett groteskt verk genom sitt växande och svällande
men också genom de grottos som perforerar installationskroppen.
Jag tänker mig dem som Merzbaus inre och undre liv, de är perver-
sa trofésamlingar: hårtestar, kroppsdelar från dockor och textil-
fragment. För Schwitters var håligheternas främsta uppgift att
härbärgera minnen och i detta fyllde de samma funktion som till
exempel Chonglis fotografier. I likhet med detta bjöd Schwitters
alltså in konstnärsvänner att bidra med föremål att placera i grot-
tos. En del av håligheterna glasades in, andra täpptes till helt så att
relikerna levde sina mystiska liv i det fördolda, i mörk er. Merzbau
var på sätt och vis en enmansencyklopedi och en grammatik för
Schwitters privata språk.

rate the body of the installation. I think of the grottos as the
Merzbau’s interior and lower life; they are perverse trophy collec-
tions of locks of hair, parts of dolls and fragments of textiles. For
Schwitters, the main purpose of the cavities was to harbour memo-
ries and as such they fulfilled the same function as, for example,
Chongli’s photographs. As mentioned before, Schwitters invited
his artist friends to contribute objects to the grottos. Some of the
cavities were glazed, others were completely sealed off, which left
the relics inside alone to lead their secret lives, in darkness. The
Merzbau was, in a sense, a one-man encyclopaedia and a grammar
of Schwitters’ private language.

The Nude Masquerade
In his writings and in his life, Jerzy Kosiński was preoccupied with
his body and its private and public appearance. For example, he
pursued an adventurous and transgressive sex life and was a fre-
quent visitor to sadomasochist clubs, primarily, but not exclusive-
ly, in the role of voyeur. Downhill skiing was another favourite
activity. He also played polo and enjoyed being photographed
semi-nude. He made much of the fact that, in his fifties, during a
trip to Thailand, he had overcome his aquaphobia, which he was
supposed to have suffered since someone tried to drown him as a
child, an episode described in The Painted Bird. He conquered the
phobia by learning to float with his head above the surface of the
water. The photographs of the floating writer in bathing trunks
were published in the April 1984 issue of Life magazine under the
headline “How I Learned to Levitate in Water”, which was shown
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Nakenmaskeraden
Jerzy Kosiński var mycket upptagen av den egna manliga kroppen
och dess privata och offentliga varande, i sitt författande och i sitt
liv. Han levde till exempel ett intensivt gränsöverskridande sexual-
liv och besökte gärna sadomasochistiska klubbar och påstås främst
ha varit mycket av, men inte bara, en voyeur i de sammanhangen.
Utförsåkning var en favoritsysselsättning, han spelade hästpolo och
lät sig gärna avbildas lättklädd. Han gjorde ett stort nummer av att
han i femtioårsåldern på en resa till Thailand besegrade den vatten-
fobi som han sade sig lida av sedan ett dränkningsförsök i barn-
domen som skildrats i The Painted Bird. Fobin övervanns genom att
han lärde sig att flyta orörlig med huvudet ovan vattenytan.
Fotografierna på den flytande författaren iförd badbyxor publicer-
ades i aprilnumret av tidskriften Life 1984 under rubriken ”How I
learned to levitate in water” som visades upp i TV då han inter-
vjuades i The Late Show with David Letterman. Men det var nog
ännu ett av dessa halvsanna påståenden han spred omkring sig
eftersom han enligt pålitliga vittnen vatten-leviterade redan på sex-
tiotalet. Hästpolospelaren Kosiński lät sig fotograferas med naken
överkropp i ett stall i övrigt klädd i höga stövlar, tighta ridbyxor med
en ridpiska i handen. Fotografiet togs av stjärnfotografen Annie
Leibovitz och trycktes på tidskriften Times omslag i februari 1982.
Den nakna huden var tydligen en av Kosińskis många förklädnader
och hans motto var Descartes’ Larvatus prodeo – ”jag framträder
maskerad”. I mottot finns, om man så vill, en talande dubbelty-
dighet. Dels kan det betyda att personen är maskerad, alltså i någon
mening dold. Men det kan även betyda motsatsen, att jaget tvärtom

on television when Kosiński was interviewed on The Late Show
with David Letterman. Quite possibly it was one in a series of half-
true stories he liked to tell, because according to reliable witnesses
he had levitated in water already in the 1960s. Kosiński the polo
player was photographed in a stable stripped to the waist, wearing
only high boots and tight riding-breeches, whip in hand. The pho-
tograph was taken by celebrity photographer Annie Leibovitz and
grazed the February 1982 cover of Time magazine. The naked skin
was apparently one of Kosiński’s many disguises and his motto was
Descartes’ Larvatus prodeo – “I appear masked”. The motto con-
tains, as it were, a pregnant duality. On the one hand, it means that
the person is masked, that is, in some sense disguised. On the other
hand, it could also mean the opposite – that the self appears thanks
to the mask. Perhaps the motto is a disguised statement about the
nature of language, and, accordingly, of art.

The Guinea Pig in Hannover
The Merzbau is connected to both world wars. The work was born
out the wreckage of the First World War and was wiped out during
the Second. It makes me think of an attempt to reconstruct a
blown-up building with Dadaist-Cubist outcomes. I also imagine
the installation as inverted, as a building turned inside out and that
the temporary visitors and the house’s inhabitants found them-
selves inside a belly that was perforated by blasted building ele-
ments and shrapnel. The Merzbau was among many other things
also a parasitical building, a building that was installed inside its
host animal, the apartment block in which Kurt Schwitters lived
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framträder med hjälp av maskeringen. Kanske är mottot ett förklätt
påstående om språkets och därmed konstens natur.

Marsvinet i Hannover
Merzbau är förbunden med båda världskrigen. Verket föddes ur det
första världskrigets spillror och förintades under det andra. Det
påminner mig om ett försök att rekonstruera en sprängd byggnad
med dadaistiskt kubistiskt resultat. Jag föreställer mig också
installationen som inverterad, som en byggnad som vänts ut och in
och att de tillfälliga besökarna och husets invånare befann sig inuti
en buk som var perforerad av söndersprängda byggnadselement
och granatsplitter. Merzbau var bland mycket annat också en para-
siterande byggnad, en byggnad som installerades inuti värddjuret,
det flerfamiljshus Kurt Schwitters bodde i tillsammans med fru
och barn och sina föräldrar. Kurt Schwitters far Eduard Schwitters
hade köpt fastigheten i Hannover för pengar han fått när han sålde
sin del i en affär för damkläder. Även föräldrarnas våningsplan
invaderades av Merzbau. Helma, Kurts fru, skrev till en väninna i
januari 1934 att: ”when you both come to Hannover again one day,
it’s likely Grandma Schwitters’ s room will be be-grottoed and be-
merzed.” Familjen levde vardagsliv inuti bygget, de passerade
genom smala passager eller fick stryka längs med väggarna i de sex
rum installationen slutligen annekterat. Jag fäster mig särskilt vid
en liten detalj i vittnesmålen från besökare av Merzbau. Det berät-
tas om små öppningar i installationen vid golvet för att barnens
marsvin skulle kunna ta sig fram. Inte bara människor utan även
djur var således en del av verket. Från marsvinens perspektiv er-

with his wife, children and parents. Kurt Schwitters’ father, Eduard
Schwitters, had purchased the property in Hannover with money
from the sale of his share of a women’s wear shop. The parents’
floor was also invaded by the Merzbau. Helma, Kurt’s wife, wrote to
a friend in January 1934 that: “when you both come to Hannover
again one day, it’s likely Grandma Schwitters’ room will be be-grot-
toed and be-merzed”. The family led their lives inside the con-
struction, passing through narrow passages or brushing past walls
in the six rooms the installation had finally annexed. I particularly
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noticed a tiny detail in the testimonies of the visitors to the
Merzbau. They mention runways along the floor in the installation
to facilitate the movements of the children’s’ guinea pigs. Thus, not
only humans but also animals were part of the work. From the
point of view of the guinea pigs, the Merzbau was a challenging
topography that provided opportunities for invigorating excur-
sions and Cubist hiding places. One may add that Schwitters called
his Dadaist sound poems “Bird Songs” and that he once welcomed
his guests to the Merzbau with an onomatopoetic song performed
perched on a branch of a tree, which, quite likely, formed part of the
artwork. Schwitters shared his children’s enthusiasm for guinea
pigs. They had several and when they became too many, they were
sold to the local guinea pig dealer. For my part, I encountered my
first guinea pig at the age of three or possibly four. It belonged to my
sister and I feared it. I have been told that it was depressed and I
also remember it gnawing catatonically on a raw turnip. The guinea
pig is a very social animal, so I do understand that it felt ill at ease.
The males (boars) live with an indeterminate number of females
(sows) and their pups. The guinea pig is a rodent and is not a native
of Guinea. They originated in South America and were brought to
Europe in the mid-16th century. In their native region they are bred
for food but in Europe they became pets, first for the aristocracy,
then for the middle classes and finally for children, and for artists
such as Kurt Schwitters. Jan Brueghel the Elder (1568-1625) por-
trayed guinea pigs in peace ful co-existence with, among other ani-
mals, leopards and horses in his painting The Garden of Eden with
the Fall of Man. Brueghel is said to have studied the animals during
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bjöd Merzbau en stimulerande topografi med möjligheter till både
spännande utflykter och kubistiska gömslen. Man kan tillägga att
Schwitters kallade sina dadaistiska ljuddikter ”fåglarnas sång” och
att han vid ett tillfälle välkomnade sina vänner till Merzbau med en
onomatopoetisk sång sittande på en trädgren som mycket väl kan
ha varit en del av verket. Schwitters delade sina barns förtjusning i
marsvin, de hade flera stycken, och när de blev för många såldes de
till den lokala marsvinshandlaren. För egen del mötte jag mitt första
marsvin i tre–fyraårsåldern. Det var min systers och jag var rädd för

visits to some of Europe’s largest menageries. Jan Bruegel the Elder
also painted guinea pigs in collaboration with Peter Paul Rubens
(1577–1640). One of their first collaborative efforts was The Return
from War: Mars Disarmed by Venus, on the occasion of the “Twelve
Years’ Truce” in 1609, a long-awaited cessation of hostilities
between the Protestants in the north and the Catholics in the south
of the Netherlands. The German Schwitters also thought of the
creatures as small pigs, Meerschweinchen, that is, sea pigs, or sea
piglets. The Swedish marsvin also has something to do with the sea,
not with the nattmara, which is a supernatural being. Schwitters
shared his interest in guinea pigs with his friend, Bauhaus teacher
László Moholy-Nagy who contributed to one of the grottos a pair of
well-worn socks. Another of Schwitters’ friends, Käte Steinetz, took
the only known photograph of one of these guinea pigs. It is a por-
trait of a black guinea pig placed on a ledge against an abstract relief
installation. Interestingly, and in contrast to several other inform-
ants, Kurt Schwitters’ son Ernst claimed that the guinea pigs did
not roam freely in the Merzbau. He probably misremembered
because Käte Steinetz wrote about it with great precision in her
memoirs: “The Guinea-pig House, or White Palace, was construct-
ed by Kurt Schwitters and László Moholy-Nagy about 1930 ...”
There are also witnesses attesting to the fact that Schwitters took a
couple of guinea pigs with him as he fled from the Nazis, the second
time, from Norway to Britain in 1940.. According to other sources
they were in fact white mice. At any rate, the small animals were not
granted asylum even though Queen Elizabeth I kept guinea pigs as
early as the 16th century.
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det. Man har berättat att det var deprimerat och jag minns det
också som katatoniskt gnagande på en rå kålrot. Marsvinet är ett
utpräglat flockdjur så det hade verkligen anledning att känna sig
illa till mods. Hanarna lever med några stycken honor, oklart hur
många, och marsvinsungarna. På engelska liksom på svenska är
gnagaren marsvinet ett svin, en guinea pig, alltså en gris från
Guinea. Marsvinet h ar dock inget med Guinea att göra. Det
härstammar från Sydamerika och togs till Europa i mitten av 1500-
talet. I hemtrakterna föder man upp och äter marsvin, men i
Europa blev de sällskapsdjur, först för aristokratin, sedan för
medelklassen och slutligen för barn, och för konstnärer som Kurt
Schwitters. Jan Brueghel d.ä. (1568–1625) har skildrat marsvinen i
fredlig samvaro med bland annat leoparder och  hästar i målningen
Frestelsen i Edens lustgård. Brueghel skall ha studerat djuren
under besök hos några av Europas största menagerier. Jan
Brueghel d.ä. målade även marsvin i samarbete med Peter Paul
Rubens (1577–1640). Ett av de första gemensamma verken var
Återkomsten från kriget. Venus avväpnar Mars med anledning av
ett efterlängtat vapenstillestånd 1609 mellan protestanter i norr
och katoliker i södr a Nederländerna, det så kallade tolvårs-
stilleståndet. För tysken Schwitters var det också fråga om små
svin, Meerschweinchen, alltså havs-svin, eller havs-kultingar. Så
det svenska mar-svinet har med hav att göra, inte med natt-maran
som är ett övernaturligt väsen. Schwitters delade intresset för
marsvin med vännen och Bauhausläraren László Moholy-Nagy
och en av verkets grottos innehöll ett par av denn es väl använda
strumpor. En annan av Schwitters vänner, Käte Steinetz, har tagit
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det enda kända fotografiet av ett av dessa marsvin. Det är ett
porträtt med det svarta marsvinet placerat på en avsats mot en
abstrakt reliefinstallation. Kurt Schwitters son Ernst har dock, i
motsats till flera andra vittnen, hävdat att marsvinen inte alls
levde fritt i Merzbau. Han minns nog fel eftersom Käte Steinetz
skriver om det med precision i sina minnen: ”The Guinea-pig
House, or White Palace , was constructed by Kurt Schwitters and
László Moholy-Nagy about 1930 …”. Det har vittnats om att
Schwitters medförde ett par små marsvin på sin andra flykt undan
nazisterna, den från Norge till Storbritannien 1940. Andra vittnes-
mål talar om att det var fråga om vita möss. De små djuren skall
hursomhelst inte ha fått permanent uppehållstillstånd trots att
drottning Elizabeth I hade haft marsvin redan  på 1500-talet.

En mikrodjungel
De små marsvinens ovanliga tillvaro i Merzbau är besläktad med
menageriet i Chonglis stycke konstruerad natur. Den är en mikro-
djungel under bar himmel som bäddar in fotografierna och mål-
ningarna. När jag återvänder till Beijing för att dokumentera
butiken och tala mer med Chongli öser regnet ner. Kakofonin över-
röstar nästan vårt samtal: regnet porlar, bilarnas hjul fräser mot
asfalten på genomfartsgatan Jiaodaokou South Main Street strax
intill, syrsor spelar högt i små klotrunda burar och säljs tradi-
tionellt som husdjur, några fåglar i burar underhåller med intensiv
sång, ett par hönor kacklar och en anka gnisslar och knarrar.
Däremot framlever några inburade kaniner sina liv i tystnad i
likhet med guldfiskarna som simmar lojt i ett bubblande akvarium. 
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Den vita fågeln
De till synes bekymmersfria rörelserna mellan dokumentära,
självupplevda och fiktiva litterära händelser gestaltas på ett kom-
plext vis i en dokumentärfilm om Jerzy Kosiński. Filmarna upp-
söker byn Dąbrowa Rzeczycka i Nedre Karpaterna i sydöstra Polen
där Kosiński höll sig gömd tillsammans med sina föräldrar under
andra världskriget och som han berättar om i The Painted Bird.
Han var alltså inte ensam under kriget, vilket han påstått vid otali-
ga tillfällen. Byinvånarna skildras i romanen som primitiva och
bestialiska vilket givetvis sårade och retade upp dem när den pub-
licerades på polska 1989. En äldre kvinna som intervjuas är särskilt
förbannad och förutspår att författaren kommer att brinna i hel-
vetet för evigt och lovar att personligen skära halsen av honom om
han skulle komma på idén att visa sig i byn. På så vis bekräftar hon
av misstag att Kosińskis karaktärisering av byns invånare är riktig.
Det berättas också i filmen om romanens urscen då en bonde
målade en kaja i olika färger som sedan hackades ihjäl av de andra
kajorna då den släpptes fri som vore den en inkräktande främling.
I dokumentärfilmen berättas samma historia av en av byinvånar-
na, med den skillnaden att fågeln i verkligheten målades vit och
sedan släpptes ut för att hackas ihjäl av sina artfränder. 

Huskroppens bröst
Balkongen har diskuterats i ett freudianskt perspektiv där den fått
symbolisera kvinnobröst. I ett drömlexikon står att läsa: ”Balkong,
altan, fönsterbräde: bröst”. Ett exempel på detta skulle enligt
Sigmund Freud vara den balkong Julia befinner sig på i Shake-

A Micro Jungle
The guinea pigs’ unusual life in the Merzbau is related to the
menagerie in Chongli’s piece of constructed nature. It is a micro
jungle under the open sky that envelopes the photographs and the
paintings. When I return to Beijing to document the shop and
speak more with Chongli, the rain is pouring down. The cacophony
almost drowns out our conversation: the rain murmurs, the car
tyres hiss against the asphalt on the busy Jiaodaokou South Main
Street close by, the crickets, sold as pets, are making sounds in their
small, spherical cages, some caged birds are singing fervently, a
couple of hens are cackling and a duck is chirping. Some rabbits in
a cage, on the other hand, are spending their lives in silence just like
the goldfish that are swimming listlessly in a bubbling aquarium.

The White Bird
The seemingly casual transitions between the documentary, self-
experienced and fictitious literary events are depicted in a complex
manner in a documentary on Jerzy Kosiński. The filmmakers visit
the village of Dąbrowa Rzeczycka in the Subcarpathia Province in
south-eastern Poland where Kosiński and his parents hid during
the Second World War and which he describes in The Painted Bird.
That is to say, he was not alone during the war, which he frequently
claimed. In the novel, the villagers are portrayed as primitive and
bestial, which, needless to say, upset them terribly when the novel
was published in Polish in 1989. An older woman, who is inter-
viewed in the film, is particularly angry and predicts that the
author will burn in hell for ever and promises to personally cut his
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speares kärleksdrama. De historiska arkitektoniska verk som mer
explicit gestaltat groteska och karnevalska huskroppar är i mitt
tycke katalanen Antonio Gaudís arkitektoniska excesser. Framför
allt flerfamiljshusen har en jäsande karaktär där balkongerna är
huskroppens fettvalkar och trots att byggnaderna är så minutiöst,
för att inte säga maniskt, bearbetade framstår de som nakna och
avslöjande som vore de svällande kroppar behängda med smycken.

Vid en ytlig betraktelse skulle man kunna tro att den explicit
kroppsorienterade och naturinspirerade arkitekturen fått en viss
renässans genom kombinationen postmodernism och avancerade
digitala ritprogram. Jag tänker på prestigebyggen som Frank
Gehrys museum i Bilbao, Zaha Hadids center för modern konst i
Changsha i Kina och Lars Spuybroek The Three Graces i Dubai.
Men vid närmare eftertanke liknar de mindre organiska kroppar
och mer geometrisk akrobatik. Dessa varianter av exklusiva post-
moderna arkitektoniska manifestationer är gigantiska smycken
och uppblåsta skulpturer och dess innehåll är framförallt dess yta.
Exteriörerna är byggnadernas självklara utgångspunkt. De saknar
de karnevalska flytande gränser som till exempel kännetecknar
Merzbaus expansion i tid och rum. Visserligen har det hävdats att
det finns en karnevalsk aspekt i det postmoderna eftersom ett av
dess karaktärsdrag är att låta det låga bli det höga och omvänt.
Alltså att till exempel populärkultur inkorporerats i postmodern
högkultur på samma sätt som den fattige bonden får vara kejsare
under karnevalen. I detta finns en pågående process, en rörelse
mellan högt och lågt. Denna rörelse är bunden till vad Michail
Bachtin menar med dialog i konsten, men också i människans
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varande i stort. Människan liksom konsten är oavslutade på så vis
att vi behöver en annans blick för att se vår egen rygg och uppfatta
oss som helheter. Det är fråga om ständigt pågående processer. Men
storslagna verk som Gehrys och Hadids museibyggnader framstår
som avslutade, stela och frusna mitt i en rörelse. Det är en arkitek-

throat should he ever set his foot in the village again. In this man-
ner, and by mistake, she confirms the veracity of Kosiński’s charac-
terisation of the villagers. The film also relates the story of the
novel’s eponymous scene: how a peasant painted a jackdaw in vari-
ous colours and released it to be hacked to death by other jackdaws
as if it were an intruder. In the documentary, the story is told by a
villager, with the only difference that the bird was painted white,
released and hacked to death by its kin.

The Breasts of the Body of the House 
The balcony has been discussed in Freudian terms as a symbol of
female breasts. A book of dream interpretation states: “Balcony, ter-
race, ledge: breast.” An example of this, according to Sigmund
Freud, was the balcony on which Juliet stands in Shakespeare’s
tragedy. Of the historical, architectural works that more explicitly
depict the grotesque and carnivalesque body of a house, the archi-
tectural excesses of the Catalan Antonio Gaudí stand out. His apart-
ment blocks, in particular, have a fermenting character in which the
balconies are the house’s rolls of fat. Even though the buildings are
studiously, not to say manically, elaborated, they appear naked and
exposed, as if they were swelling bodies decked out with trinkets.

A casual glance could lead one to presume that explicitly body-
oriented and nature-inspired architecture has enjoyed a certain
renaissance by the combination of postmodernism and advanced
digital design software. I am thinking of prestigious construction
projects such as Frank Gehry’s Guggenheim Museum in Bilbao,
Zaha Hadid’s Changsha Meixihu International Culture and Art
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Centre in China and Lars Spuybroek’s The Three Graces in Dubai.
On further reflection, they appear less as organic bodies and more
like geometric acrobatics. These types of exclusive postmodern
architectural manifestations are enormous jewels and immense
sculptures, whose content is their surface. The exteriors are the
buildings’ obvious point of departure. They lack the carnivalesque,
fluid boundaries that characterise the Merzbau’s expansion in time
and space. Certainly, it has been claimed that there is a carniva-
lesque aspect to the postmodern, because one of its characteristics
is making the low high and vice versa. An example would be the
incorporation of popular culture into postmodern high culture in
the same way as the poor peasant becomes the emperor during the
carnival. In this there is an ongoing process, a movement between
high and low. This movement is tied to that which Mikhail Bakhtin
regards as dialogue in art, and also in human existence in general.
Human beings as well as art are unfinished in as much as we need
someone else’s gaze to see our own back and perceive of ourselves
as something whole. These are constantly ongoing processes.
However, grandiose projects like Gehry’s and Hadid’s museum
buildings appear finished, rigid and frozen in a movement. This is
architecture that lacks not only secret entrances and exits but also
backs. Their fronts envelop the entire building and do not invite
dialogue. There is nothing to add; everything has already been said.
It is the official discourse’s decent and smooth surfaces – a well-
dressed and well-behaved virility. The grotesque bod y, on the other
hand, always appears naked and dialogical, whether dressed or not.

80

tur som inte bara saknar hemliga in- och utgångar utan även baksi-
dor. Deras framsidor sluter sig runt hela byggnaden och inbjuder
inte till dialog. Det finns ingenting att tillägga, allt är redan sagt. Det
är fråga om den officiella diskursens anständiga och släta ytor, om
en påklädd och välartad virilitet. Den groteska kroppen däremot,
den framstår alltid som naken och dialogisk, påklädd eller ej. 

Groteskeriet på familjen Schwitters balkong
En rejäl balkong, cirka åtta kvadratmeter stor, var en viktig nod i
Merzbaus expansion ut över de gränser Schwitters lägenhet
utgjorde. Han betraktade den som en av verkets viktigaste installa-
tionsytor. Även om Merzbau inte var avsett att vara ett offentligt
verk så var det uppenbarligen viktigt att det tog i anspråk denna
brygga mellan hans privata lägenhet och det allmänna. Schwitters
lät sedermera glasa in balkongen så att den blev en gigantisk vari-
ant av de små inglasade kubiska grottos. Inneslutningen kom-
penserades av att han tog upp ett hål i balkongens golv för att
ansluta det till en spiralvriden brandtrappa ner till bakgården.
Balkongen blev därmed både en passage för Merzbaus expansion
utåt och en väg in i verket för besökare. Det var alltså inte ett hem-
ligt projekt som det ibland påstås utan blev med tiden allt mer pub-
likt. Schwitters visade dokumentationer av verket, publicerade
texter om det och bjöd in gallerister och konstnärer till lägenheten.
Han var tvärtom förtvivlad över att inte kunna visa det då han flytt
utomlands. Kanske började det som ett mer tillbakadraget projekt
men dess inneboende organiska växande var inte bara fysiskt utan
utgjorde också en konceptuell och social rörelse från det privata till
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det offentliga. När Michail Bachtin skriver om den groteska krop-
pen skulle det lika gärna kunna handla om Merzbau: ”Den groteska
kroppen är som vi ofta framhållit en kropp i vardande. Den är aldrig
färdig, aldrig fullbordad: den formas och skapas ständigt och den
formar och skapar själv en annan kropp: vad mer är, denna kropp
slukar världen och slukas själv av världen”.

Merzbaus organiska karaktär är intressant på många vis och är
bland annat ett uttryck för en av Schwitters viktigaste upptäckter,
halvspiralen som form som han uppfattade som en korsning mel-
lan konstruktion och natur. Han skriver: ”[…] sometimes I have
taken a form from nature, but more often I have constructed the
form as the function of different lines, parallel or crossing. In this
way I have discovered the most important of my forms; the half-
spiral.” De som besökte Merzbau har berättat att den ständigt
växande installationen tryckte upp dem mot väggarna och tvin-
gade dem att röra sig i spiraler. På så vis kontrollerade skulp-
turverket besökarnas kroppar. Verket växte vidare eller kanske
vred sig ner till föräldrarnas lägenhet på första våningen via
balkongen och spiraltrappan men också vidare upp till vinds-
våningen. Däremot skall det inte stämma att verket fick bryta sig
genom innertaken, vilket ibland påstås. Avsiktligt eller ej så
hjälpte alltså balkongen till att offentliggöra i varje fall delar av
verket som då sträckte sig från de mystiska inbyggda och dolda
grottos till den offentliga scen balkongen erbjöd. Om man kan
spåra ett samhällsomstörtande drag hos Merzbau så finner man
det just i dess organiska karaktär, i ett överskridande, okontroller-
at och långsamt växande som i en tänkt förlängning leder till att

The Grotesquerie on the Schwitters Family Balcony
A proper balcony, measuring some eight square metres, was an
important node in the Merzbau’s expansion across the boundaries
of Schwitters’ apartment. He regarded it as one of the work’s most
important installation surfaces. Even though the Merzbau was not
intended as a work of public art it was obviously important to him
that it bridged the gap between his private apartment and the pub-
lic. Schwitters later had the balcony glazed, which turned it into a
gigantic version of the small, glazed cubic grottos. He compensated
for the enclosure by opening up a hole in the balcony floor which he
connected to a spiral-shaped fire escape leading down to the back-
yard. The balcony was consequently transformed into a passage for
the Merzbau’s outward expansion as well as an entry into the work
for visitors. In other words, it was not a secret project, as it some-
times has been claimed, but an increasingly public work.
Schwitters showed documentation of the project, published texts
about it and invited gallery owners and artists to the apartment. He
was devastated that he was not able to display it when he fled the
country. It may have begun as a rather more reserved project but
its inherent organic growing was not only physical but also consti-
tuted a conceptual and social transition from the private to the
public. Mikhail Bakhtin’s writings about the grotesque body could
very well be a description of the Merzbau: “The grotesque body, as
we have often stressed, is a body in the act of becoming. It is never
finished, never completed; it is continually built, created, and
builds and creates another body. Moreover, the body swallows the
world and is itself swallowed by the world.”
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den täcker hela sin omgivning i en ständigt pågående och kvä-
vande omfamning. Man kan också i en dialektisk anda tänka sig en
dadaistisk revolution som en legering av natur och kultur, som en
halvspiral som skruvar sig in i samhällskroppen.

Privatiseringen av ett offentligt rum
Chongli etablerade sig som sagt som självlärd cykelreparatör
knappt tjugo år gammal strax efter att kulturrevolutionen upphört
och myndigheterna uppmanat folket att starta privata verk-
samheter. Den kinesiska kulturrevolutionen, 1968–76, påverkade
bland mycket annat stadsrummet. Det hade pågått en inflyttning
till städerna under 1900-talet. Efter revolutionen ville Mao förhin-
dra att städerna växte, men lyckades inte med det. De gamla
hutongerna i Beijing växte inåt och innergårdarna bebyggdes.
Inflyttningen eskalerade då ledarna för kulturrevolutionen, de så
kallade Fyras gäng, tvingade fram omfattande förflyttningar av
människor. Intellektuella som akademiker, konstnärer, författare
och lärare tvingades ut på landsbygden för att sättas i kroppsar-
bete. Samtidigt rörde sig en strid ström av människor åt motsatt
håll, in till städerna. Det var unga revolutionära kadrer som eldade
av denna andra kinesiska revolution flyttade in från landsbygden
för att ta makten. En konsekvens av detta var en ökad trångbodd-
het i städerna. Familjer som i generationer bott i stora lägenheter
eller egna hus i Beijing kunde, även av politiska skäl, trängas ihop i
ett enda rum och de övriga intogs av kadrerna. De byggde också nya
rum och hus på de små innergårdarna som från att ha varit
ståndsmässiga små öppna platser blev till ett gytter av labyrintiska

The Merzbau’s organic character is interesting in many ways and
is, among other things, an expression of one of Schwitters’ most
important discoveries, the half-spiral, which he considered a cross
between construction and nature. He writes: “[...] sometimes I
have taken a form from nature, but more often I have constructed
the form as the function of different lines, parallel or crossing. In
this way I have discovered the most important of my forms; the
half-spiral”. Visitors to the Merzbau talked of how the constantly
growing installation pushed them up against the walls and forced
them to move in spirals. In this manner, the sculptural work con-
trolled the visitors’ bodies. The work continued to grow or perhaps
it twisted its way down to the artist’s parents’ apartment on the
first floor via the balcony and the spiral staircase but also further
up to the attic. But apparently it was not true, which sometimes has
been claimed, that the work broke through the ceilings. Intentional
or not, the balcony thus helped publicise at least parts of the work,
which at that point extended from the mysteriously built-in and
concealed grottos to the public stage offered by the balcony. If there
is a trace of subversion to the Merzbau it is to be found in its organ-
ic character, in its transgressive, uncontrollable and slow growth,
which, in an imagined extension, would lead it to completely cover
its surroundings in a continuously ongoing and suffocating
embrace. Dialectically one may also imagine a Dadaist revolution
as an amalgam of nature and culture, as a half-spiral that twists its
way into the social body.
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gränder. Det gamla residens som jag bodde i var byggt på 1800-talet
av en ämbetsman och salthandlare och var relativt orört och därför
en sevärdhet. Den stora innergården framför residensets huvud-
byggnad var intakt men förfallen. Om man så vill kan man betrakta
dessa Beijings gamla kvarter, hutongerna, som groteska kroppar
och Chonglis butik som en av dess oräkneliga utväxter. Dessa
statskroppar har vuxit åt alla håll, inåt på gårdarna med upprepade
tillägg till de befintliga utbyggnaderna: ett sovrum till, ett första
badrum, en kokvrå och så vidare. De har också vuxit utåt: någon tar
upp en dörr och gjuter ett trappsteg, ramar in en bit med tegel och
sätter ut krukor. Men framförallt utgörs utväxterna av den
affärsverksamhet som började uppmuntras då kulturrevolutionen
skjutits i sank. Skyltfönster har tagits upp, nya rum har byggts, trot-
toarer ockuperats av säljstånd och så vidare i en pågående nästan
vildsint privatisering av det gemensamma rummet. Detsamma
gällde de fastkedjade cyklar och ibland även möbler som jag stötte
på här och där i hutongerna under mina cykelturer. De var fästa vid
bultar som slagits ner i gatan. Längs en smal gränd fann jag en cykel
med ett rosa skynke som vore den täckt med en svepning. På ett
ställe stod en tom stol majestätiskt rakt upp och ner vid en husvägg
som en stolt kedjefånge. Det visade sig vara ett förhållandevis bru-
talt sätt för driftiga bilägare att reservera privata parkeringsplatser
där sådana inte fanns. 

Nu har myndigheterna bestämt sig för att strama upp och åter-
ställa de återstående hutongerna. Den officiella och anständiga
kroppen är, som nämnts tidigare, slät, och myndigheterna utövar
en hårdhänt rekonstruktiv plastikkirurgi i dessa gamla stadsdelar.

The Privatisation of a Public Space
At barely 20, Chongli established himself as a self-taught bicycle
repairman after the end of the Cultural Revolution when the
authorities encouraged people to set up their own enterprises. The
Chinese Cultural Revolution (1968-76) affected, among many
other things, the urban space. There had been an urban-to-rural
migration during the 20th century. After the revolution, Mao
wanted to stop urban growth but did not succeed. The old hutongs
in Beijing grew inwards and inner courtyards were developed.
Immigration escalated when the leaders of the Cultural
Revolution, the Gang of Four, forcibly displaced a large segment of
the population. Intellectuals such as academics, artists, writers and
teachers were sent to rural labour camps. At the same time, a great
wave of people moved in the opposite direction, into the cities.
They were young revolutionary cadres, fired up by this the second
Chinese Revolution, who moved in from the countryside to assume
the power. This resulted in increased urban overcrowding. Beijing
families, who for generations had lived in large apartments or in
their own houses, were, also for political reasons, packed into a sin-
gle room while the other rooms were occupied by the cadres. They
also built new rooms and houses in the small inner courtyards,
which were transformed from genteel small open spaces to a war-
ren of labyrinthine alleys. The old mansion in which I resided was
built in the 19th century by a government official and salt mer-
chant and was relatively untouched and as such a showplace. The
large inner courtyard in front of the mansion’s main building was
intact but derelict. One could regard Beijing’s old neighbourhoods,
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Man låter mura igen fönster som tagits upp utan tillstånd för
många år sedan, tillbyggda badrum kapas i mitten som av enorma
cirkelsågar och gapar öppet mot gränden innan de prompt muras
igen, byggnader rivs. På några månader kan ett gammalt kvarter
fyllt av liv, av öppningar, dofter, grönsaker och små restauranger
förvandlas till släta kyska ytor med det karaktäristiska grå teglet,
som numera utgör s av tunna skivor av tegel som limmas på
enklare väggkonstruktioner. Den påtvingade ombyggnaden av
Chonglis butik är en del av denna ambition att skapa en statskropp
utan generande utväxter och skumma håligheter, utan grottos.
Men hans butik har klarat sig relativt väl, det nya skranket är vis-
serligen prydligare än tidigare men det är också större. Kanske
beror myndigheternas relativa varsamhet på Cho nglis fotografier
där han umgås med inflytelserika personer och deltar i offentliga
sammanhang. På så vis är de en maktmanifestation, ett monolo-
giskt balkongtal. 

Karnevalen och balkongens erotik
Historieskrivningen över Merzbau är högst osäker, men det finns
med säkerhet erotiska och hemlighetsfulla inslag; en tidig del av
bygget kallades som sagt för Kathedrale des erotischen Elends (Den
erotiska misärens katedral). Med Schwitters egna ord utgjordes
den av en ”obsessional fixation with human subject-parts and with
the themes of sexual violence, death, and desecration.” Det var
alltså ytterligare en av många aspekter på verkets gränsöverskri-
dande och – i Michail Bachtins mening – groteska karaktär. Det
passerade också gränser vad gäller konstbegreppet, idén om ett

the hutongs, as grotesque bodies wi th innumerable outgrowths
among which Chongli’s shop was one. The urban bodies have
grown in all directions, inwards in the courtyards with repeated
additions to the existing buildings: another bedroom, a first bath-
room, a kitchenette and so on. They have also grown outwards:
someone creates a door and builds a step, frames a section of the
wall by bricks and puts flower pots on it. But the majority of the
outgrowths are made up by the private enterprises that were
encouraged when the Cultural Revolution was dismantled. Shop
windows have been created, new rooms have been built, pave-
ments have been occupied by stalls and so on in an ongoing almost
fierce privatisation of the shared public space. Taking part in this
process are the chained bicycles and sometimes furniture I noticed
in the hutongs on my bicycle excursions. They were attached to
bolts that had been driven into the ground. In a narrow alley I saw
a bicycle covered by a pink veil resembling a cerecloth. Somewhere
else I saw an empty chair, placed majestically against a wall of a
building like a proud chained captive. It turned out to be a rather
brutal way for enterprising car owners to reserve private parking
places where there was no such thing.

The authorities have now decided to tighten the rules and
restore the remaining hutongs. The official and decent body, as
mentioned above, is smooth and the authorities are performing
heavy-handed reconstructive plastic surgery in these old urban
neighbourhoods. Windows created without permission many
years ago are bricked up, bathrooms are cut in half as by enor-
mous circular saws and gape wide open facing the alley before
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borgerligt hem och rent konkret, fysiskt är balkongen en sinnebild
för detta överskridande. Det är ett överskridande som kan använ-
das som ett vapen eftersom balkongen är en möjlig scen för den
upproriske att parodiera och invertera den makt som vanligtvis är
balkongernas herrar. Det är kanske därför inte särskilt över-
raskande att kvinnor använt sina nakna kroppar som karnevalska

they are uncerem oniously bricked up, and buildings are torn
down. An old neighbourhood filled with life, with openings,
smells, vegetables and small restaurants can, in a few months
time, be transformed into smooth, chaste surfaces clad with char-
acteristic grey bricks, which nowadays are composed of thin lay-
ers of bricks glued onto simpler wall materials. The forced conver-
sion of Chongli’s shop is part of this ambition to create an urban
body without embarrassing outgrowths and shady cavities, with-
out grottos. His shop, however, has been relatively spared. True,
the new fence is neater but it is also larger. Perhaps the authori-
ties’ relative discretion is due to Chongli’s photographs which
show him hobnobbing with influential personalities and partici-
pating in official functions. In this manner, they are a manifesta-
tion of power, a monologic balcony speech.

The Carnival and the Eroticism of the Balcony
The history of the Merzbau is highly unreliable, but there definitely
are erotic and secret features. An early section of the construction
was called Kathedrale des erotischen Elends (Cathedral of Erotic
Misery). Schwitters explained that it was composed of an “obses-
sional fixation with human subject-parts and with the themes of
sexual violence, death and desecration”. It was one of many aspects
of the work’s transgressive and – in the sense of Mikhail Bakhtin –
grotesque character. It also pushed the boundaries of the concept of
art and the idea of a bourgeois home. In concrete and physical
terms, the balcony is an emblem of this transgression. It is a trans-
gression that can be used as a weapon because the balcony is a pos-
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vapen på balkonger. Den tionde maj 1979 under ett officiellt besök
av Jugoslaviens ledare Tito i Zagreb, protesterade perfor-
mancekonstnären Sanja Iveković mot förtrycket på en balkong där
hon simulerade att hon masturberade (Triangle). Hon var lätt
klädd men inte naken men var så pass störande att polisen anlände
och stoppade aktiviteten. 2008 ställde sig en naken kvinna i Seattle
på en balkong so m en protest mot demonstrationen på gatan
nedanför där det protesterades mot ett lagförslag till förmån för
enkönade äktenskap. Balkongkvinnorna, det finns fler exempel,
använder sig av ett trick hämtat från karnevalens retorik: de vän-
der på steken, det övre blir det nedre på så vis att den upphöjda
monologiska balkong där maktens högljudda män orerar med
karnevalsk ironi byts ut mot sin förmodade mot sats, till det nedre,
till kön och kvinna. För att tala med Michail Bachtin: ”i de groteska
bilderna spelar också … den gapande munnen en eldande roll.
Också den är naturligtvis förbunden med det topografiska nedre:
den är den öppna porten som leder till det nedre, till det kroppsliga
helvetet”. 

Den fascistiska kroppskult som odlades under mellankrigstiden
i framförallt Tyskland hyllade en ung, frisk, e ffektiv, stark och slät
kropp. Sedd i detta skarpa ljus framstår Merzbau än mer som ett
både politiskt och groteskt verk, som en svällande organism som
pressar sig ut genom den välartade huskroppens håligheter, fön-
ster och dörrar, och intar balkongen likt en böld som spricker upp,
och därifrån talar den till folket som firar på karnevalen på torget.
Förändringen är karnevalens enda stabila kännetecken och även
om Schwitters hade uttalade idéer om att avsluta sitt verk så är dess

sible stage upon which the insurgent can mock and invert the power
which usually occupies it. It is thus perhaps not surprising that
women have used their naked bodies as carnivalesque weapons on
balconies. On the tenth of May 1979 during an official visit to Zagreb
by Yugoslavia’s President Tito, performance artist Sanja Iveković
protested against the oppression by pretending to masturbate on a
balcony (Triangel). Lightly dressed but not naked, she was offensive
enough for the police to arrive and put a stop to the activity. In 2008
in Seattle, a woman protested against a demonstration against a
proposed bill to legalise same-sex marriage by appearing naked on a
balcony. The balcony women, and there are more, use a trick from
the carnival’s rhetoric: they turn things the other way around, the
upper becomes the lower in such a way that the monologic balcony
on which powerful men orate loudly, is replaced, with carnivalesque
irony, by its supposed opposite, by the lower, by sex and by women.
According to Mikhail Bakhtin: “these (grotesque) images leading
role is also played … by the gaping mouth. This is, of course, related
to the lower stratum; it is the open gate leading downward into the
bodily underworld”.

The Fascist cult of the body of the interwar period, particularly
in Germany, promoted a young, healthy, efficient, strong and
smooth body. Seen in this sharp light, the Merzbau appears even
more as a both political and grotesque work, as a swelling organism
that is pushing itself out of the well-behaved building’s corporal
cavities, windows and doors, and occupies the balcony like a boil
that is about to burst and from there it speaks to the people who are
celebrating the carnival on the square below. Change is the only
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möjligheter oavslutade därför att det collage det utgjorde möjlig-
gör ett oändligt antal läsningar. När han flytt Tyskland och huset
med Merzbau bombats sönder påbörjade han en ny version i
Lysaker i Norge och när han drog vidare till Storbritannien 1940
inleddes efter något år arbetet med The Elterwater Merz Barn i
Langdale Valley i Cumbria. Det var förmodligen inte fråga om nya

stable feature of the carnival and even though Schwitters
expressed his intention of completing the work, its possibilities are
limitless because its collage enables an infinite number of read-
ings. When Schwitters had fled from Germany and the house that
incorporated the Merzbau had been bombed to smithereens, he
began a new version of it in Lysaker in Norway and some years
after his arrival in Britain in 1940, he set to work on the Elterwater
Merz Barn in Langdale Valley in Cumbria. These were probably not
new versions of the Merzbau but continuations of the work that lay
in ruins in Hannover while simultaneously leading its expansive
life in another location. Growing and changing seem to be its dis-
tinct identity. It has a power of its own that also exerts its influence
on this text, and on the reading of it.

The History of the Big-character Poster
As mentioned above, the photographs on and in the installation in
Beijing show Chongli at conferences and meetings. Portraying a
congealed crowd of people and a map of events without any interre-
lated chronological order, the images demonstrate how a person
can defy a handicap and become a prominent figure in society.
Added to the collage of images is a soundscape of birdsong,
whistling and cackling and the noise of the crickets mixed with the
sound of traffic. This extended, contemporary and official story of
the life of Chongli is orchestrated by a distinct aesthetic intention.
The shop and the installation fill the function of the balcony; it is
the stage on which the owner shows himself and surveys his sur-
roundings – and invites passers-by to enter and play the role of
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versioner av Merzbau utan ett fortsatt arbete på det verk som låg i
ruiner i Hannover men samtidigt ändå levde sitt expansiva liv
vidare på annan plats. Växande och förvandling tycks vara dess
bestämda identitet. Den har en egen kraft som till exempel också
verkar i denna text, inklusive i läsandet av den. 

Väggtidningens historia
Som tidigare nämnts föreställer fotografierna på och i installatio-
nen i Beijing Chongli på konferenser och möten. De utgör en stel-
nad folkmassa och karta över händelser utan inbördes kronologisk
ordning och visar ett exempel på en människas möjlighet att trotsa
ett handikapp och bli en framstående person i samhället. Till bild-
collaget läggs ljudmattan av fåglarnas sång, visslande och kack-
lande och syrsornas spel blandat med trafikljud. Det är en tydlig
estetisk vilja som orkestrerar denna utbredda, samtidiga och offi-
ciella berättelse om Chonglis liv. Butiken och installationen fyller
balkongens funktion, den är den scen ägaren visar upp sig på och
betraktar omgivningen ifrån och han bjuder de som passerar förbi
att träda in och spela rollen av sig själva i den färdiga scenografin.
Bildinstallationen mot gatan knyter an till den kinesiska traditio-
nen med väggtidningar. Det slogs fast i Folkrepubliken Kinas kon-
stitution 1975, under kulturrevolutionens slutfas, att en av de ”fyra
rättigheter” som tillkom kinesiska medborgare var rätten att
uttrycka sig offentligt genom väggtidningar, men nu är de förbjud-
na. Under kulturrevolutionen var den inte bara en informations-
kanal utan också en tummelplats för intrikata politiska spel. Ibland
kunde det till exempel vara bra för en person att anklagas offentligt

themselves in the stage design. The image installation facing the
street relates to the Chinese tradition of big-character posters. One
of the “Four Freedoms” laid out in the 1975 Constitution of the
People’s Republic of China, at the final phase of the Cultural
Revolution, was the right for Chinese citizens to express themselves
publicly with big-character posters, but now they are forbidden.
During the Cultural Revolution, big-character posters were not
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för felaktigt beteende, till exempel för en lärare eftersom de ansågs
suspekta genom sin bildning. Anklagelsen följdes av en lika
offentlig avbön som då signalerade en lovvärd självkritik och sken-
bar öppenhet. Men främst var väggtidningen sedan kejsartiden ett
sätt för regimen att förmedla dekret. Så sent som i slutet av 1980-
talet använde man sig till exempel av väggtidningar för att lära
Beij ingborna trafikvett. Staten hade initierat en omfattande
motorisering av Kina och myndigheterna klistrade upp serier med
små enkla fotografier på anslagstavlor som dokumenterade bil-
olyckor. Syftet var att ge prov på olämpliga förebilder och visade
närbilder på kraschade bilar och förolyckade människor.

En dödlig krasch
Det finns alltså en stark spänning mellan Kosińskis beroende av
sin livshistoria för  att kunna skriva och önskan att på egen hand
skapa sin persona. Det kan ha varit denna spänning som drev
honom mot den avgrund där den litterära fiktionen och den kon-
struerade dokumentära berättelsen om Jerzy Kosińskis liv drab-
bade samman i en dödlig krasch. Smällen tog sig skepnaden av en
artikel i Village Voice 1982. Där hävdades att författaren och
celebriteten Jerzy Kosiński var en bluff. Dels hävdades att The
Painted Bird inte var självbiografisk, vilket Kosiński antytt, mytol-
ogiserat och profiterat på. Dels så hade han inte författat sina
romaner på egen hand utan haft hjälp av redaktörer, översättare
och spökförfattare. Being There, som var en succé både som roman
och som film, påstods vidare vara ett plagiat på den polska trettio-
talsromanen Nikodem Dyzma. Problemet var nog främst att

only a channel of information but also an arena for intricate politi-
cal games. Perhaps surprisingly, it could be beneficial to be publicly
accused of wrongful behaviour. Teachers, for example, were regard-
ed as suspect because of their education. An accusation followed by
a public apology signalled a commendable sense of self-criticism
and ostensible openness. However, since the time of the emperors,
the main purpose of big-character posters was to serve as a vehicle
for the authorities to announce decrees. As late as the end of the
1980s, big-character posters were used to teach traffic awareness to
the people of Beijing. The government had initiated an extensive
motorisation of China and on billboards the authorities published
series of small, straight-forward photographs of car accidents. The
intention was to provide examples of inappropriate behaviour by
showing close-ups of crashed vehicles and dead bodies.

A Deadly Crash
There is a powerful tension between Kosiński’s dependence on his
biography in order to be able to write, and a desire to self-create
his persona. It may have been this tension that pushed him
towards the abyss where the literary fiction and the constructed
documentary story of Jerzy Kosiński’s life collided in a deadly
crash. The crash came in the form of a 1982 article in the Village
Voice, which maintained that Jerzy Kosiński, author and celebrity,
was a fraud. The article claimed that The Painted Bird was not
autobiographical, which Kosiński had implied, mythologised and
profited on, and that Kosiński had not written the novel on his
own, but with the help of editors, translators and ghost writers.
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Kosiński ljugit om sina romaners tillkomst, liksom om mycket
annat. Det stämde att Kosiński systematiskt hade anlitat en
omfattande hjälp för att skriva. Han lärde sig aldrig att skriva rik-
tigt bra på engelska, men hävdade alltså motsatsen. Det kan för-
klara att romanerna blev allt mer episodiska, att överlappande
händelser följer på varandra och är mer eller mindre sammanhän-
gande och att språket har ett livlöst drag. De är glesa lapptäcken
med synliga och med tiden alltmer ömtåliga sömmar. Man anar
också de anekdoter den sociala förföraren och vältalaren Kosiński
underhöll med vid middagar och på cocktailpartys på övre
Manhattan. Det är på gott och ont fråga om litterära collage, om en
organiserad fotografisk dokumentation av historiska händelser
som hos Chongli, om ansamlingar av fascinerande och bisarra
reliker som i Merzbaus grottos eller om en konstellation som denna
räcka av korta texter. Men om inte Jerzy Kosiński var romanernas
författare, så lär det inte ha funnits någon sådan överhuvudtaget,
vilket verkar orimligt. Med vår tids språkbruk kan man säga att
han curaterade romanerna, eller att de var ett språkcollage där
även readymades var tillåtna. Frågan om sanning och lögn är
förstås irrelevant för romanernas kvalitéer, men den är däremot
relevant vad gäller Kosińskis påståenden om sig själv och sin his-
toria. Man skulle också kunna säga att han trots sin ambition att
undvika balkongens tveksamma maskerade auktoritet alltjämt
återfanns på den, eftersom han ständigt oscillerade mellan privata
hemligheter och mörka rum och olika offentliga berättelser,
bekännelser och krumbukter – sanna eller ej. Den yttersta kon-
sekvensen är den tragedi att Kosińskis liv framstår som mer

Furthermore, the article asserted that Being There, which was a
success both as a novel and as a film, was plagiarised from the
Polish 1930s novel Nikodem Dyzma. The main problem was prob-
ably that Kosiński had lied about the conception of his novels, and
many other things. It was true that Kosiński had syst ematically
enlisted extensive help in order to write. He never really learned to
write well in English, even though he claimed he did. This may
explain why his novels became increasingly episodic, with over-
lapping events following one upon another, in a more or less
coherent fashion, and that the writing lacked vitality. The novels
are sparse patchworks with visible, and with time, ever more frag-
ile seams. In them one senses the anecdotes with which the social-
ly seductive and eloquent Kosiński entertained his guests at din-
ner and cocktail parties in upper Manhattan. They are literary col-
lages, with good and bad points, like an organised photographic
documentation of historical events, as in the case of Chongli, a col-
lection of fascinating and bizarre relics, as in the Merzbau’s grot-
tos, or  a constellation of brief texts, such as this one. However, if
Jerzy Kosiński was not the author of the novels, then there was no
author at all, which seems absurd. Employing the terminology of
our time, one could say that he curated the novels, or that they
were language collages in which the use of readymades was
allowed. The question of truth and lies is, of course, irrelevant in
regard to the quality of the novels, but it is certainly relevant in
regard to Kosiński’s claims about himself and his history. One
could say that, even though he tried to avoid the balcony’s dubious,
masked authority, he still found himself on it, because he con-
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fascinerande än hans författarskap, eftersom det som helhet
betraktad håller en högre litterär nivå.

Anklagelserna för bedrägeri från både den litterära världen och
byinvånarna i Polen väcker hursomhelst frågan om Jerzy Kosińskis
eventuella personliga moraliska skuld, även om han går fri som för-
fattare. Jag föreställer mig en scen där författaren och estradören
Kosiński framträder på en balkong och att publiken först har
lyssnat andäktigt på vad han har att berätta. Men när anklagelserna
om plagiat och lögn basuneras ut så vänder sig folket på torget mot
honom, ropar okvädningsord och kastar ruttna grönsaker. Han är
utelåst på balkongen och kan inte ta sig tillbaka in i huset, in till
tryggheten i mörkrummet. 

Kosiński försvarades offentligt av inflytelserika vänner och det
fanns bland annat indikationer på att den polska kommunistregi-
men sått fröna till anklagelserna. Men Kosiński sjönk sakta sam-
man då han skadades av påståendena om bedrägeri samtidigt som
hans sexuella förmågor på grund av ålder inte längre var extra-
ordinära och skrivandet gick all sämre. Knappt sextio år gammal,
den tredje maj 1991, drog han sig tillbaka till det mörkaste och
absolut mest privata rummet och tog omsorgsfullt och metodiskt
sitt liv.

Solsken
Chongli skänker bort de målningar han framställer. ”Med min
utställning förskönar jag omgivningen och ger barnen på väg till
skolan intill solsken”, säger Chongli, och han säger det på engelska:
”sunshine”. 

stantly oscillated between private secrets and dark rooms and var-
ious public stories, confessions and contortions – true or not. The
outcome of all this is the tragic fact that Kosiński’s life seems more
fascinating than his literary work, because it, as a whole, is on a
higher literary level.

The accusations of fraud levelled by the literary world and the
villagers in Poland raise the question of Jerzy Kosiński’s possible
personal moral guilt, even though he is acquitted as a writer. I
imagine a scene where the author and entertainer Kosiński
appears on a balcony and at first the audience listen devotedly to
what he has to say. But when the accusations of plagiarism and lies
are being blazed about, the people at the square turn against him,
hurl abuse and rotten vegetables at him. He is locked out on the
balcony and cannot re-enter the house, the safety of the darkroom.

Kosiński was defended publicly by influential friends and there
were indications that the Polish communist regime had planted
the seeds of the accusations. However, his stature diminished by
the claims of fraud while his sexual ability, due to age, was no
longer extraordinary and his writing declined. On the third of May
1991, aged 57, he retired to the darkest and most private room and
methodically killed himself.

Sunshine
Chongli gives away the paintings he produces. “With my exhibition
I beautify the surroundings and provide the children on their way to
school with some sunshine,” Chongli says, and he says it in English:
“sunshine”.
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