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Förord
Hans Hedberg (1954–2016) hade en avgörande betydelse för det postmoderna perspektivets etablering inom fotografin i Sverige under nittiotalet,
samt för utvecklingen av den konstnärliga forskningen. Han var knuten till
både Konstfack och Akademin Valand och i rollen som kritiker, curator och
lärare skrev han ett stort antal texter. De flesta publicerades i tidskrifter
och dagstidningar, eller i samband med utställningar – inte minst på Fotografins hus/Panoptikon. Det var en plats för fotografi i Stockholm som han
drev tillsammans med vännen och kollegan Olof Glemme åren 2010–2015.
Eftersom texterna är spridda i olika publikationer har det funnits ett behov
av att samla ett representativt urval i en ny och tillgänglig trycksak. Den
första artikeln är från Bildtidningen nr 1 1989 och den sista ingick i boken
Expedition Svalbard: Lost Views on the Shorelines of Economy från 2015.
Texterna spänner över drygt tjugofem år och är ordnade kronologiskt.
Materialet speglar sammanhangen som Hans Hedberg verkade inom och
de ämnen och frågor han ofta återkom till, men också tendenserna och
händelserna som har präglat fotografi- och konstfältet under den aktuella
perioden. Ett centralt tema är människans förhållande till naturen. Relationen framställs i texterna i hög grad som ett problem och den ger upphov
till reflektioner om begär och drömmar, samt om landskapet som dels en
historiskt och kulturellt betingad konstruktion, dels en projektionsyta för
föreställningar om nationella identiteter. Förhållandet människa–natur är
genomsyrat av exploatering, något han tar upp och som dessutom var ett
bärande element i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet
Mått, mätt, mot, som han arbetade med när han gick bort.
Till upplevelsen av naturen hör det sublima – en estetisk kategori och
erfarenhet som återfinns i flera av de konstnärers arbeten Hans Hedberg
valde att lyfta fram. Intressant nog ser han det sublimas lockande och
skrämmande gränslöshet också i de globala ekonomiska system och ständigt
pågående transaktioner som formar det postmoderna samhället, samt i
arkivens oöverblickbara mängd av dokument och bilder. Arkivet var en viktig
referensram i Hans Hedbergs tankar om fotografin och det fångar såväl
fotografiets materiella egenskaper som dess minnesbärande funktion. Det
är i upptagenheten av arkivet och fotografins vetenskapliga tillämpningar
som hans intresse för Michel Foucaults syn på kunskap och makt blir som
tydligast. Enligt detta perspektiv är fotografin djupt förbunden med den
positivistiska diskursen – ett arv som postmodernismen tog spjärn mot och
ifrågasatte.
En genre Hans Hedberg ägnade stor uppmärksamhet var porträttet.
Fotografin avbildar inte bara individer eller grupper av människor, utan ger
också uttryck åt skilda sätt att förhålla sig till jaget. I sina texter lyfter han
fram en förändrad och mer performativt orienterad syn på identitet; där
bilden av den Andre som fotografin producerar granskas med en postkolonialt och feministiskt färgad blick. Den inriktning Hans Hedbergs skrivande
tog återspeglas också i Negativ – en skriftserie som bygger på ett forskningssamarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand. De fyra
volymer där han ingick i redaktionen handlar om självrepresentation och
digital fotografi, landskap, publicering och arkiv.
Även om utgångspunkten och kärnan i Hans Hedbergs texter är den
fotografiska bilden och de frågor som väcks av fotografins vittförgrenade
spridning och tillämpning i konst, media och vetenskap rymmer hans gärning
som skribent mycket mer. Under de fyra år, 1996–2000, som han regelbundet
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skrev konstkritik för Svenska Dagbladet recenserade han aktuella utställningar med konst i alla dess former. Han var kritisk på ett reflekterande
sätt och satte in konsten i en både samtida och historisk kontext, vilket
inte hindrade att han också gav uttryck åt starka personliga uppfattningar.
I katalogen till projektet Natursyn, som genomfördes inom ramen för
utbildningen på Akademin för fotografi vid Konstfack i början av nittiotalet,
skrev Hans Hedberg en inledning uppdelad i korta numrerade stycken –
en för varje veckodag. Likt en prisma bryter och samlar det tredje stycket
ämnen och frågor som bildar en väv av referenser och reflektioner i hans
skrivande. Texten lyder:
3. Onsdag: dimma
Människan; ett stycke kultiverat kött. Stundtals dolt antropofag, ständigt
antropocentrisk – fåror oändligt långa som vore de plöjda efter en linjal,
longitud och latitud. Men är något annat perspektiv möjligt än kunskapen
om världen konstruerad från denna utgångspunkt? Kan människan stå
utanför sig själv?
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Förbindelsen med Gud gapar tom

Fotografi av onyttan

Svenska Dagbladet, 13 november 1999

Svenska Dagbladet, 11 mars 2000

Recensionen av Carl Johan Erikssons arbete om väckelserörelsens dopgravar är ett av många exempel på Hans Hedbergs intresse för bandet mellan konst och religion, samt
hur individen och samhället hanterar de stora existentiella
frågorna.

Recensionen av Mikael Olssons utställning på Galleri Nordenhake blev en av Hans Hedbergs sista i Svenska Dagbladet.
Olssons arbete får honom att reflektera över hur fotografiet
i Sverige har utvecklats från sjuttiotalets dokumentarism
till den postmoderna språkkritiken. Det postmoderna genombrottet, som han själv var en viktig del av, beskriver han
som en historisk händelse. Han menar också att fotografin
och fotograferna – ett drygt decennium senare – står inför
helt andra problem och utmaningar.

Ett senkommet erkännande
Svenska Dagbladet, 14 oktober 2000
När Cindy Sherman tilldelades Hasselbladpriset 1999
beskrev Hans Hedberg det som ett välkommet men sent
uppmärksammande. Enligt honom skedde hennes främsta
insatser under åttiotalet och hon bidrog på ett avgörande
sätt till att fotografin blev en del av samtidskonsten, samt
att feministiska perspektiv fick en framträdande plats i
samtalet om konst.
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