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- Om Merzedes Sturm-Lie av Martin Schibli 

 

Quello che voi siete noi eravamo; Quello che noi siamo voi sarete 

(Vad du är nu, var vi en gång, det vi nu är, skall du bli) 

Citat vid ingången till kryptan i Chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, Rom.   

 

Merzedes Sturm-Lie är konstnär i en mer kontinental betydelse där själva konstnärskapet och 

innehåll är det centrala, och inte som så ofta i Sverige att startpunkten för diskussionen landar i vilket 

medium verket är utfört. Förvisso arbetar Sturm-Lie i flera medier (performance, objekt, objet trouvé, 

video, text mm), men de förs i princip alltid samman till större helheter. Hon tar dessutom ständigt 

initiativ till att curatera utställningar med andra konstnärer. Utanför konstvärlden har hon gjort 

scenografin till dansföreställningen Donnie (2015). Denna bredd är inte så vanlig bland svenska 

konstnärer, även om man skulle kunna nämna flera konstnärer som arbetar varierat: Kjartan 

Slettemark, Marie Louise Ekman, Lars Vilks, Ernst Billgren… utanför Sverige är det dock mer legio att 

det är konstnärskapet som helhet som avhandlas, och inte själva mediet.  

Merzedes Sturm-Lies konstnärskap innehåller en rad referenser till moderniteten och Europas – 

stundtals blodiga - historia vilka sammanlänkas med hennes familjehistoria och egna erfarenheter 

utifrån en mängd skiftande perspektiv. Hennes egna texter och performances kan inrymma flera 

språk som svenska, engelska eller franska. Kulturella referenser flödar i hennes konst, exempelvis 

Hades underjord, La Divina Commedia av Dante, Fursten av Machiavelli, Milan Kundera eller 

Alexander Solzjenitsyn, George Bataille men också mer populärreferenser från film och musik som 

Kartellen eller Lana Del Rey. Flera av konstnärens egna verk och installationer korsrefererar till 

varandra och/eller att hon bygger ofta vidare på nya verk utifrån tidigare utförda. Enskilda objekt kan 

återanvändas som element i flera olika installationer, till exempel bruket av dödsmasker eller en 

köttkrok. Sammantaget bygger konstnären upp en helt egen värld som fördjupas allt mer, där det 

strikt personliga (minnen, bakgrund, familj, händelser, framtid, drömmar) paradoxalt nog alltmer 

sammanvävs med Europas egen komplexa historia och framtid.  

Möjligtvis kan det i ett sådant brett konstnärskap finnas en inledande osäkerhet för en utomstående 

var man börjar någonstans, men i själva verket finns det många ingångar och nycklar. Våld och ond 

bråd död återfinns i flera av konstnärens verk. Det kan röra sig om allt från våld mellan individer, till 

historiska slag, folkmord och platser relaterade till sådana händelser, till exempel Ronneby blodbad 

1564, The Foiba of Basovizza (ett monument för de tusentals italienare som dödades i 

Triesteområdet av partisaner) eller fängelseöarna Goli Otok och Sveti Grgur i forna Jugoslavien. I 

videoverket Where the battle took place (2014) refereras det bland annat till våldtäkt där konstnären 

tvistar till förståelsen utifrån en symbolik att vända på natur och kultur. I hennes egna texter kan hon 

referera till Aileen Carol Wuornos (en prostituerad som avrättades 2002 i USA som seriemördare för 

mord på sju män, hon själv menade att det ägde rum i självförsvar). I videon Jakten intervjuar Sturm-

Lie jägare - män som kvinnor - runt Svedjetrakten om jakt. I filmen ser man även konstnären själv får 



instruktioner i hur man skjuter med ett jaktgevär. Hennes konst pendlar ständigt mellan direkta 

våldsreferenser och ett intellektuellt tänkande. 

Grova metallkrokar i metall är ett återkommande våldsrefererande objekt som återfinns i många av 

konstnärens installationer. En köttkrok hittade konstnären ursprungligen i ett slakthus i Stockholm. 

Ett redskap, bokstavligen köttsligt och det som hänger i den är berövat allt förutom sin egen 

världsliga vikt. En ritual, en praktik, en symbol för industrialiserandet av död, slutet och eventuellt en 

referens till skräckfilmer. Kroken förekommer både som ett objet trouvé och som sådan används den 

som beståndsdel i flera installationer, men konstnären har även låtit göra avgjutningar i brons och 

järn av en krok hon hittade i en kvicksilvergruva i Idrija, Slovenien. I verket Diamond Heart ligger två 

sådana avgjutningar korslagda och bildar en slags stiliserad vapensköld. En vapensköld som kan 

tolkas som ett manifesterande av ett uppnått våldskapital och därmed något som signalerar anspråk 

och rättigheter.  

Ett annat återkommande objekt är användandet av dödsmasker vilka existerar i olika variationer. I 

performancen Where the Battle took place, 2014, skjuter hon med ett gevär och en hagelbössa 

sönder ett antal dödsmasker i gips av hennes eget ansikte. Därefter har hon sedan gjort avgjutningar 

av gipsmaskerna där man fullt och tydligt ser de uppkomna skotthålen som genomborrar 

gipsmaskerna. Vapenkunskapen erhöll hon året tidigare och finns dokumenterat i videon Jakten. 

Maskerna har använts i flera skiftande installationer. Ibland presenteras maskerna spetsade på ett 

spjut vilket kan hänvisar till det historiska bruket av dekapiteringar som används i avskräckande syfte, 

vilket fortfarande har en aktualitet på några håll i världen idag. I andra fall ligger de som i en hög som 

offer efter ett slag. I konstnärens användning blir det snarare ett iklädande av en slags rituell offerroll 

där hon själv tar världens ondska på sina axlar. 

Man kan se konstnärens arbete som en djupdykning i våldets ontologi i förhållande till kulturen. 

Sturm-Lies användande av skiftande redskap och symboler för död återspeglar en ständig kamp i 

mänsklighetens ambivalens till våld. Att vanligtvis förakta bruket, samtidigt som vår historia är en 

konsekvens av våld. Och kanske inte alltid bara av ondo. Att våldskapitalet nu är tilldelat staten och 

dess representanter är ju också en förutsättning för en civilisation att upprätthålla medborgarnas 

rättigheter och skyldigheter. Utan statens våldsmonopol, skulle varje individ stå för sig själv. 

Förmågan att kontrollera våldsutövandet, eller om man vill frånvaron av våld, kan ju ses som en 

definition av ett civiliserat samhälle. Men, frånvaron av våld går även att se som ett resultat av ett 

tidigare ackumulerat våldskapital. Samtidigt som ett missbruk av våldsmonopolet på sikt leder till att 

samhällskontraktet med medborgarna upphör.  

En annan ingång eller nyckel till Merzedes Sturm-Lies konst – och kanske i motsats till våldets 

ontologi – handlar om förmågan till empati och dess relation till minne – plats – identitet – historia. 

Begrepp som fungerar identitetsskapande. Konstnären besöker gärna platser förknippade med 

historiska skeenden och händelser, exempelvis La Risiera di San Sabba, Bosco delle Querce eller 

Piazzale Loreto. Några av platserna kan även ha direkta eller indirekta kopplingar till hennes egen 

familjehistoria. I sin konst använder hon sig ofta av föremål upphittade på dessa platser. Föremålen 

blir för henne laddade med platsens konnotationer. På ett sätt är dessa föremål att betrakta som 

objet trouvés men i konstnärens användning är föremålen snarare att avse som en form av reliker 

utifrån historiens gång som vittnar om en autencitet. Reliker som parallellt för tankar till något 

historiskt, och samtidigt för konstnären själv, får en funktion att bevisa hennes egen existens. På det 



hela taget blir dessa föremål när de sammanförs och presenteras i en installation något som mer 

påminner om ett memento mori än ett strikt konceptuellt verk. Till exempel i installationen Metallic 

Pressure (Jekaterinburg, Ryssland 2014) presenterade konstnären kläder och hjälmar som tillhört 

lokala gruvarbetare som arbetade i Uralbergen. Kläderna och hjälmarna hängde i ovan nämnda 

köttkrok. Nedanför placerade konstnären arbetarnas stövlar. Till helheten sammanfördes aktuella 

filmsekvenser tagna på Jekaterinburgs gator någon kväll innan öppningen. En åminnelse över de 

hårda villkor som gäller för flertalet gruvarbetare som bokstavligen bidrar till att upprätthålla 

systemet i det fördolda. Det var förmodligen ingen tillfällighet att konstnären valde att göra ett 

memento mori över gruvarbetare, hon har ofta i sin konst återkommit till Hades och underjorden 

som en existerande parallellvärld till denna.  

Förmågan att minnas är det som gör att vi är medvetna om att vi existerar över tid. Det är den 

förmågan som definierar oss till självständiga personer och därmed moraliska subjekt. I grunden är 

drömmar också baserade på förutsättningen att vi existerar över tid. Möjligtvis är det därför det finns 

en ständig tråd i hennes konst att försöka bevara och lyfta fram det som glömts bort under historiens 

gång. Här kan man föra fram de tidigare nämnda dödsmaskerna som ett försök att bevara och 

identifiera sig med historiens offer som på olika sätt bidragit till forma världen här och nu. För 

konstnären finns det också en stark koppling mellan föremål och faktorer som tid och rymd som 

fysikaliska begrepp. Föremålen och reliker blir ett bevis på händelser och själva existensen. 

Sambandet mellan tid, rymd och materia finns som exempel i konstnärens video 

Muonionalusta/Metallic Pressure (2014), som filmar en meteorit i järn som landade i Skandinavien 

för 1 miljon år sedan.  

Merzedes Sturm-Lies konst är både rak och komplex. Hon pendlar i en dualitet mellan våldets 

ontologi samt förmågan till empatin baserat i begrepp som minne – historia – plats. Båda perspektiv 

innefattas inom den mänskliga existensen.  Förmågan att hantera denna dualitet gör att vi i 

förlängningen blir just mänskliga och möjliggör till ett moraliskt tänkande. Hennes konst härstammar 

på ett sätt ur ett europeiskt sammanhang av kultur, historia, filosofi och en idétradition. Man bör här 

förstå att Europa inte primärt skall tolkas som en strikt geografisk definition, utan snarare en idé som 

också historiskt innefattat positiva värden som renässans och upplysning, idéer om allas lika värde, 

etc. Det gör att hennes konstnärskap också kan inge hopp om att det även finns något optimistisk i 

iden om Europa och dess framtid. Samtidigt som idén om ett civiliserat samhälle också vilar på ett 

våldskapital och en förödande mängd offer, och stundom behövs detta våldskapital omförhandla 

eller försvaras.  
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