
FUSCO Maria

Med A Bao A Qu 
en läsning av  

When Attitudes 
Become Form



2

ANDRE Carl

Bibliografiska 
klassificerings-system  

kan bara fungera 
fullt ut när deras inre  
logik är klar på ytan.

.



3

ANSELMO Giovanni

Medan en sådan ytas  
yttre textur kan framstå 
som oljig eller smutsig  

(av upprepad användning) 
bibehåller inre fibrer 

sin renhet.



4

ARTSCHWAGER Richard

Ett sådant inre är 
oföränderligt genom 
föreningen av logik 

och kött.

.



5

BANG Thomas 

Boken på en hylla blir 
smutsig bara genom att stå 

på en hylla.



6

BARK Jared 

 På så vis behöver  
boken inte nödvändigtvis 

en läsare.



7

BARRY Robert

En läsare kan ingripa i 
bokens hygien, men detta 

kan inte bli mer än en 
smärre förhöjning, det är 

opraktiskt för en läsare att 
stå i ständig fysisk kontakt 

med boken.
 



8

BEUYS Joseph

 Motiverad att korrekt 
placera bokens motstånd 

i en läsares näve, med 
föreställningen att boken 

kommer att bevaras i  
ett arkiv medan läsaren 

begravs i en låda.



9

BOCHNER Mel

De personer som  
bevarar en historiografisk 

relation till boken förhåller 
sig mer intimt till det  
av boken som inte går  

att se eller hantera.



10

BOETTI Alighiero 

Förtätning och överlevnad 
kan inte skiljas åt.



11

BOEZEM Marinus 

Förståelse är en 
varaktig kallelse.



12

BOLLINGER Bill

Växer över tid till 
en reflekterande  

verksamhet.



13

BUTHE Michael 

Vana.



14

CALZOLARI Pier Paolo

Att fysiskt erfara  
den kritiska förmågans  

djup, att känna dess 
skälvningar avsöndra 

besynnerlig logik.



15

COTTON Paul 

Halka efter.



16

DARBOVEN Hanne

Oavsett omständigheterna, 
om endast ett sådant  

slag av förståelse avvisas 
(eller bara minskas) kan 

den kritiska förmågan inte 
förverkligas fullt ut.



17

DIBBETS Jan

 För dessa rysningar  
bänder inte, de läker.



18

VAN ELK Ger 

 Avlägsnandet av synliga 
existensmöjligheter 

förutsätter överlevnad.



19

FERRER Rafael 

 Förutsätter överlevnad 
genom att uttrycka en 

ytterst specifik 
förmågans rikedom.



20

FLANAGAN Barry 

Ingens namn 
började på G.



21

HAACKE Hans 

Bräddas.



22

HEIZER Michael 

Skvalpar.



23

HESSE Eva 

 Stjälper ut.



24

HUEBLER Douglas 

Förmågan utplånar 
impulsen till arv genom 

att förutsätta överlevnad.



25

ICARO Paolo 

 Återstoden är det som 
fruktar att bli utstruket.



26

JACQUET Alain 

Återstoden önskar att  
leva oantastad som en 

singulariserande markör för 
ett ihågkommet ögonblick.



27

JENNEY Neil 

 Ett ögonblick nu  
förgånget.



28

KALTENBACH Stephen James

Kanske uppskattat, kanske 
uthärdat trots allt, varar  
ett sådant ögonblick så 

länge det är nödvändigt.



29

KAPLAN Jo Ann 

Med slughet och list 
placerar sig återstoden  
som den självutnämnda 

sörjaren av just ett sådant 
ögonblick, markerar 

tiden genom att 
befästa nödvändigheten.



30

KIENHOLZ Edward 

Återstoden skördar  
dessa ackumulerade 

kroppar, formar, gjuter, 
finslipar och härdar friktion 

till fingeravtryck

.



31

KLEIN Yves 

 Åh!



32

KOSUTH Joseph 

Fingeravtryck illustrerar  
att nödvändigheten är  

en liten sorts våld.



33

KOUNELLIS Jannis 

Små sorters våld är 
varken obligatoriska eller 
disciplinära, det som har 

vunnits med våld passerar 
oupphörligen från det ena 
till det andra, oförmöget  

att utplåna ägandet.

 



34

KUEHN Gary B.

Tyngdkraften får sidans 
vikt att möta en annan 

sida, försöker höra genom 
virvlarna av finger och 
tumme, försöker höra  

sidans väv av trä mjukna  
till en kurva.



35

LEWITT Sol 

 Ägandets natur är 
sådant att det skyddar 

det som ägs.



36

LOHAUS Bernd 

Vad är det bra för?



37

LONG Richard 

Skydd är säkert så  
länge det som ägs visar 
användbarhet genom  
utåt angivna former 

av arbete.



38

LOUW Roelof 

 Vad är det till för?



39

MCLEAN Bruce 

Avlägsnandet av synliga 
existensmöjligheter gör  
det svårt att tyda det  
som är arbete och det  

som inte är arbete.



40

DE MARIA Walter 

Vad är det?



41

MEDALLA David 

Resten är det som 
inte kan strykas ut.



42

MERZ Mario 

 Utstrykning är bara  
möjlig om naturen hos det 

som ska strykas ut kan 
identifieras utan tvivel.



43

MORRIS Robert 

Bevarande är bara 
möjligt om naturen hos 
det som ska bevaras kan 
identifieras utan tvivel.



44

NAUMAN Bruce 

Identifiering åstadkoms 
genom grundlig jämförelse 
med likvärdiga material i 

syfte att säkerställa naturen.



45

OLDENBURG Claes 

En begränsad kedja av 
upprepade handlingar.



46

OPPENHEIM Dennis 

Upprepade handlingar och 
noggranna observationer.



47

PANAMERENKO 

Noggranna observationer 
och analytisk slutledning.



48

PASCALI Pino 

 Analytisk slutledning och 
kvantifiering av innehåll.



49

PECHTER Paul 

Kvantifiering av 
innehåll och separering 

av beståndsdelar.



50

PISTOLETTO Michelangelo

Separering 
av beståndsdelar.



51

PRINI Emilio 

 Ingens namn  
började på Q.



52

RAETZ Markus 

Motgift, förnuft,  
motsatsen till motgift  

kan också vara motgift.



53

RUPPERSBERG Allen 

Resten kan inte strykas 
ut eftersom den saknar 

likvärdiga material.



54

RUTHENBECK Reiner

Inte heller kan resten 
införlivas i en helhet 

eftersom den inte är del 
av något.



55

RYMAN Robert 

Resten kommer inte att 
efterlikna helheten.



56

SANDBACK Frederick Lane

Resten passar inte in.



57

SARET Alan 

 Sårbarhet och utmattning 
utgör existensen.



58

SARKIS 

 Ju mer utvecklade  
och precisa bokens 

filologiska processer är, 
desto sårbarare är boken 

för utmattning.



59

SCHNYDER Jean-Frédéric

Sårbarhet och utmattning 
utgör existensen genom 

att imitera det som 
måste räddas, vårdas 

och respekteras.



60

SERRA Richard 

Återstoden närmar sig 
sårbarhet och utmattning, 

tillverkar material av 
form, välkomnar det som 

hade utelämnats.



61

SMITHSON Robert 

Filologisk utmattning 
ursäktar sig inte.



62

SONNIER Keith 

Ju mer utvecklade och 
precisa bokens redaktionella 
processer är, desto mindre 

benägen är boken för sådan 
återstående sårbarhet 

och utmattning.



63

TUTTLE Richard 

Ingens namn  
började på U.



64

VINER Frank Lincoln 

Resten är miljömässig  
till sin karaktär.



65

WALTHER Franz Erhard

Demotiska, miljömässiga 
redaktionella processer 
stärker en läsares band 

till boken.



66

WEGMAN William G.

Säkerställer vädjan att 
återvända, att återvända, 

att återvända.



67

WEINER Lawrence 

Bokens inre vet  
när ytan blir läst.



68

WILEY William T. 

Ingens namn  
började på X.



69

ZORIO Gilberto 

Ingens namn  
började på Y.



The Book of Imaginary Beings, 
Jorge Luis Borges, 1969 (1)

When Attitudes Become Form, 
katalog för utställningen med 

samma namn av kuratorn  
Harald Szeemann, 1969 (2)

(1)

I trappan till Segerns torn har sedan tidernas  
begynnelse levt en varelse som är känslig för den mänskliga själens 
många nyanser och känd som A Bao A Qu. Den ligger mestadels 
vilande på första trappsteget, tills en människa närmar sig, då 

något dolt liv utlöses i den, och djupt inom varelsen  
börjar ett inre ljus glöda.

(2)

Själva varseblivningen blir en metafor för  
kognitionen. Den nya konstens konceptuella,  

kategoriska mångtydigheter står i stark kontrast till dess 
omedelbara besittning av rummet eller specifika demonstration av 

fysiska lagar. 
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