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On one of the last days I spent in Frankfurt 
am Main in December 2010 – in preparation 
for a two person exhibit (with Waldemar 
Cordeiro) that we opened at Ludlow 38 in 
New York in February 2011 – Franz Mon 
showed me one of his earlier works, Schrift-
bildkorrespondenz (1960). This piece, for 
which he used a number of issues of the 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, was con-
ceived as an early cut and paste challenge, 
obscuring language and messages from 
the newspaper layout. Possibly it was then 
that Mon became interested in the ambi-
guity of collage and the possibilities that 
the montage of image and text offered to 
him. These characteristics, namely to sus-
pend reading and viewing habits, are also 
decipherable in his later works such as 
Trotsky is dead (1992), for example, or the 
series of Wortbilder from 2010.
 While executing his first collage works 
in the 1960’s, Franz Mon became captivated 
by typography and calligraphy. Working 
with elements of language, such as the syl-
lable or the letter, Mon engage media that 
are readily available to him: most im-
portantly the typewriter, but also woodcut 
prints, then lead printing plates, letraset-
letters, and finally, with the help of an as-
sistant, computer programs. Besides his 
own voice, which he employed for audio 
works, the typewriter was the tool for the 
creation of his letter constellations of expe-
rimental and Concrete Poetry throughout 
the 1960’s – in his case often conveying 
messages with a surreal connotation or 
using the manual navigation of the typewri-
ter to give the text a form (a tree, an arrow 
or a plane, for example). According to Mon, 
a single letter of a particular size at a parti-
cular location on a paper of a particular size 
can be a text. Blank spaces are attributed 
the same substance as the letter itself. 

When making these works, Mon was not 
concerned with the (quantity of) content but 
rather with the relationship between letters 
and their compositions. In these Scriptural 
texts, as he calls them, he drew on letters, 
palindromes, repetitive patterns and grap-
hic figurative constellations. While these 
conventions formed Concrete Poetry as we 
know it, Mon argues that “they already ex-
isted during the dark ages of the alphabet”.1
 In the 1960’s and 1970’s Mon began 
using images in his collages as an additio-
nal source element; one of many playful 
shifts in his works. Culling material from 
advertising and news media, Mon has not 
aspired to produce an œuvre inherently cri-
tical of consumer society or German history 
as such. When confronted with such inter-
pretations, Mon usually replies, in line with 
his appetite for ambiguity, “it can be [a par-
ticular interpretation] but could also be so-
mething completely different”. 2 During the 
same time as he produced newspaper col-
lages and typewriter works, Mon began to 
appropriate poster announcements into so 
called “press texts” for which he laundered 
found posters in the washing machine and 
afterwards pressed them in a high-powered 
ironing board. It was also in this period that 
he began to produce his Streifencollagen 
(strip collages) and Reißcollagen (rip colla-
ges). In these pieces, he cut posters, maga-
zine pages and newspapers into strips and 
circles, only to compose them afterwards in 
a different order. In contrast to the carefully 
executed collages and meticulously calcula-
ted type writer pieces, Mon here introduces 
a factor of randomness. Letters change pla-
ces with image fragments (in Roman einer 
Zeitung, 10.3.1973) or the bold head of a fi-
gure is covered with a collage featuring 
many lips and several eyes, the nose repla-
ced by an anchor (in KEINE FIGUR, 1964).

NOTeS ON WOrkS OF FrANz MON

Tobi Maier



560

 From these collages follow the so-cal-
led Visual Texts, which take their elements 
from the context of civil society. Again, pre-
ference is given to images from the adverti-
sing and media landscape, prints, photo 
cut-outs, remains from newspapers, but 
also rejected products, copies and covers. 
In contrast to the Streifencollagen and 
Reißcollagen the appropriated imagery re-
mains intact to some extent, it is through 
the combination of different images with 
text and letters that a tension is established. 
For ingresso bambini, 6.9.1984 Mon combi-
nes entry ticket stubs with a fragment from 
fruit juice packaging by the low cost brand 
Ja! as well as income receipts, a torn che-
que, a calendar sheet and advertising ima-
ges. In abtrennung 27.10.1984, a figure pre-
sents a video camera next to a fragment of 
a food coupon, which the artist’s family 
had received in 1944, during the war. Crea-
ting analogies and juxtapositions, the ima-
ges selected and their placing on the plain 
surface offer a myriad of readings. 
 One of the larger installations Mon has 
created during his career is Mortuarium für 
zwei Alphabete (1970), shown at the 35th Ve-
nice Biennale the following year. The piece 
was inspired by the death of Philip Blaiberg, 
the second human being to undergo a heart 
transplantation. Blaiberg lived with the do-
nated heart for 18 months before passing 
away in Cape Town in August 1969. Mortua-
rium für zwei Alphabete is constructed as a 
symmetric set up, which results in an octa-
gonal form. The source text is printed to ap-
pear on wall # 1 and consists of 51 names as 
well as the statement “is dead” in 11 langu-
ages. The same content is repeated on the 6 
other walls of the octagon, the eighth being 
the entrance (each 2.40 m2). The typefaces 
are super imposed and enlarged in a series 
to cover the wall until no white is left and 
the black superimposed fonts covers the 
entire sur face on the last panel. Wall 2 holds 
2 superimpositions, wall 3 holds 3, and so 
on. The text on the floor is composed of 4 
text strips from the originals on wall 1. The 
text on the ceiling is the negative of the text 
on the floor. This immersive installation has 
the characteristics of a bandstand, or per-
haps better – as the title also indicates – a 
tomb. The use of language is intensified, 
every letter element clearly contributes to 
the construction of the text, until the last 
wall is entirely black, a monochrome, and 
language is put to rest. Mortuarium für zwei 
Alphabete provokes thoughts on the cycle 
of life but also on the dramatic increase of 
communication and use of language over 
the last century.

 A similar technique of intensification, 
(de-)construction, and reduction is applied 
in Mon’s print portfolio Maus im Mehl 
(1976). The title of the piece (engl.: mouse in 
flour) was intuitive and not socio-politically 
motivated, says Mon, although a surreal 
story of a mouse is being narrated. In the 
first part of the portfolio, one letter after 
another is removed from the text on the 
right-hand page. Starting with every M, 
then every a, u, s, i, e, h, l and so on. The 
letters are then copied to the left-hand 
page. This process is continued until all let-
ters find themselves on the left page, and 
the right page is empty. The second chapter 
of the portfolio edition consists of a num-
ber of prints where Mon has forcefully mo-
dified the printing plate with a chisel until 
the text is no longer recognizable. The print 
series is exhibited in reverse order, ope-
ning with an indecipherable text and en-
ding with a comprehensible one. 
 Mon’s experience of propaganda and 
war during the Third reich influenced his 
production. When approaching his work, it 
is the viewer who is ultimately responsible 
for the interpretation, while Mon, the aut-
hor, withdraws from any sort of explicitly 
prescriptive position. Language and com-
munication in the age of technology are 
topics that are approached from different 
viewpoints and through a variety of means. 
klaus Schöning, director for acoustic arts at 
WDr radio Cologne from the early 1960’s 
through 2001, once described the artist as a 
(sur)real author whose audio plays are 
“documents of critical analysis of contem-
porary awareness”, his audio work as 
“drafts for possible acoustic communica-
tion”. Back in Brooklyn, NY, re-editing these 
lines by the end of May 2011, I am confron-
ted with a cacophony of sounds coming 
through my open window. The era of con-
centrated audio production of West Ger-
many in the 1970’s seems to be light years 
away. High technology communication and 
audio amplification’s impact have changed 
the way we express ourselves. Mon’s ob-
servations keep us company during these 
changes. The artist recently celebrated his 
85th birthday.

NOTeS

1. 
Franz Mon in “Scripturale 
Texte” in Franz Mon 
1951 – plus, Weserburg Stu-
dienzentrum für künstler-
publikationen und Univer-
sität Bremen, kleine reihe, 
Band 3, 2009, p.15.

2.
See also conversation with 
Tobi Maier.
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I N  C O N V e r S A T I O N

Franz Mon has always been interested in 
the verbal, visual, and acoustic manifesta-
tions of text. In 1960, he published movens, 
an anthology of post-war avant-garde po-
etry, art and architecture. In 1963, he co-or-
ganized the exhibition Schrift & Bild at Ste-
delijk Museum Amsterdam and kunsthalle 
Baden-Baden and edited the accompany-
ing catalogue. The same year he founded 
the influential Typos Verlag. Since 1969 he 
has been producing radio plays that have 
rendered him many awards. He was a 
member of the Bielefelder kolloquium 
Neue Poesie, an annual meeting of artists 
and poets interested in concrete poetry 
from 1978 through 2003. During the winter 
of 2010/2011, Franz Mon is busy developing 
his museum project Schrift und Bild, an ar-
chive which will house his and other ar-
tists’ work and will engage in collecting 
and presenting work at the intersection 
between visual art and literature (for infor-
mation and to support the project, see also 
www.schrift-und-bild.de). In front of a se-
ries of Wortbilder, designed with the help 
of a computer program, he met up with 
Tobi Maier at his studio in Frankfurt/Main in 
December 2010 and the following conver-
sation was recorded.

Tobi Maier
To begin with, I’d like to ask you about a 
work of yours and the process of the print 
series Maus im Mehl (1976), exhibited at 
Ludlow 38, New York (February 24 – March 
27, 2011). For me this is an interesting coun-
ter piece to Waldemar Cordeiro’s Gente 
(1973), for which he programmed a compu-
ter to calculate a random formal represen-
tation from an original press photo. The 
original image seems to be fading away 
while gaining presence through the in-
crease of contrast at the same time. Look-

ing at your series, there is also a progress 
of systematic construction and deconstruc-
tion. Instead of working with a computer it 
appears that you proceeded to manually 
break single words from the print plate? 

Franz Mon 
Well, with quite some force. Looking at the 
big picture, you can see that the words are 
cut from the block. The block is a metal 
plate, which is covered and then transfer-
red photographically, before being revea-
led. So it is similar to a wood cut, where 
high pressure is created. The letters are 
freestanding on the plate, covered in paint 
and then printed. Similar to the normal let-
ter plate (Letternsatz), only now we were 
using a plate that can support a high edi-
tion. After exe cuting force and breaking out 
letters with a kind of chisel, the plate was 
printed until no letters remained. When ex-
hibited, the series is hung counter chrono-
logically, starting with a void and building 
up slowly until the full text is identifiable. 
Concrete Poetry for me is a poetry of prin-
ciples. There is a principle you invent and 
then you carry it through, whatever hap-
pens. The number of prints depends on the 
entire volume of the surface and the princi-
ple. It has to be carried out till the end. Be-
fore starting this series, using force, I did 
another, longer one for this same text 
where I removed the letters as they came, 
first all w’s, then all a’s, then all s’s, all I’s, 
all r’s, all d’s (the first two words are was 
and wird) until the sheet was empty. The 
same with Mortuarium in 1970,1 where the 
form of the octagon for the shape of the 
pavilion resulted from the fact that during 
the process the 7th wall turned entirely 
black. But Maus im Mehl (1976) was a 
nightmare for the typesetters. For every 
letter taken out, they had to substitute that 
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space with filling material, otherwise the 
entire design would break apart. every let-
ter was set by hand. 

TM 
In the end of the print portfolio there is a 
comment from the typesetters. I quote, 
“The PATIO cooperative was daring and vi-
sionary. Nothing easier than printing a lead 
plate, and successively delete select letters. 
It was easy but beastly work.” The principle 
of editing the text in Maus im Mehl would 
have needed a computer edited plate: “re-
move the first letter from top and left. Iden-
tify the kind of letter removed. remove to-
tal number of all letters of this kind 
successively from top to bottom and from 
left to right. Obtain A. repeat this process 
until there are no letters left. Arrange elimi-
nated letters serially as they are removed. 
Use the same format for a new arrange-
ment as for the original arrangement. Ob-
tain B. Print all stages in A and B.” This 
could have been the command line.

FM
Yes, but they did not have a computer avai-
lable. Nobody really did in the 1970’s. 

TM
The portfolio edition of Maus im Mehl fea-
tures a mousetrap on the cover. Was this an 
everyday event, to have the mouse in the 
flour, or how did it happen that you came 
up with this text?

FM 
No, the three M’s, Maus im Mehl, simply 
occurred to me at some point. The writer 
W. e. richartz who used to run PATIO galle-
ry in Frankfurt-Sachsenhausen asked me to 
make a proposal, and so I came up with 
this idea. Those were the 1960’s, and PATIO 
was typical for this era, a small initiative of 
people who did not look for the kunstver-
ein or the commune, but organized them-
selves. PATIO had a small gallery where 
they lived and slept. They moved to Neu-
Isenburg in the 1970’s and 80’s, and worked 
until richartz committed suicide, and then 
Walter zimbrich continued the project.

TM 
So PATIO would also be something for 
your museum project Schrift und Bild. And 
then you continued to work with them on 
other projects?

FM
Sure. I will also contact them at some 
point ... PATIO also produced a glass object 

with me in 1970. It was produced in an edi-
tion of ten, Bleiberg ist tot. A text featuring 
the letter O 60 times. 

TM
How did you select the names for the pie-
ce?

FM
That was almost automatism, a notion of 
surrealism, which influenced me a lot, but 
in principle it is strictly alphabetical. From 
the formal aspects of the work I developed 
my proposal for the book fair monument 
for the city of Frankfurt in Buchgasse.  

TM
You still seem to be much more connected 
to the idea of the actual thing, the palpable. 
The idea of materiality does seem to be 
very important to you. You earlier said that 
nobody had a computer in the early 1970s. 
How about the Universitäten, the rechen-
zentren?

FM
Yes, but those were the rather official insti-
tutions, we did not want to collaborate with 
them. They probably would have shown me 
to the door if I had approached them. The 
only one who was open to radical ideas was 
Max Bense in Stuttgart, but that was far 
away and he was busy with his own things. 

TM
What was your relationship to Bense?

FM
He was a professor, a mathematician, who 
developed his own aesthetics and that was 
very interesting for us. I spoke with him re-
gularly about the relationship between 
language experimentation and information 
theory. We met at conferences, on the train 
or in Stuttgart, when I was visiting Helmut 
Heißenbüttel. We were working on another 
project with Bense, but that was not realiza-
ble. The idea was that in parallel to the nar-
rative text of an experimental novel there 
would be another part in which the text 
would have been demonstrated in its alpha-
betic substance, like in a dictionary. Starting 
with Ab, Aber, Adolf, Affekt, Afrika, Als, An 
through to zu probably. The novel came out 
under the name Herzzero at Luchterhand 
Publishers in 1968. The book is set in two 
columns, different in type, so that one reads 
it in stereo. The text is intended as so-
mething open, in movement, and I encou-
rage the viewer to add and delete passages.
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TM
You were just mentioning Heißenbüttel. 
What role did he play for you?

FM
Yes, Heißenbüttel was an employee of SDr 
(South German broadcasting station) and 
developed a very interesting program. He 
often invited me to contribute essays, ra-
dioplays, music with Yoko Ono … Heißen-
büttel invited writers to play music. I orga-
nized a bunch of records by Yoko Ono and 
did a whole program. Also in the 1960’s, I 
was working on a number of DADA music 
projects with works by Schwitters and Arp. 
Those were not jazzy DJ recordings but 
quite precise. I remember that there was a 
DADA exhibition in Berlin, and the curators 
included the piece in the show. It also ex-
isted as an audio reel which is now proba-
bly at the radio archives of Museum Weser-
burg in Bremen. Some time ago I did send 
them a couple of boxes with recordings. 

TM
Your work as an artist ran in parallel to your 
main occupation as an editor at a Frankfurt 
am Main-based school book publisher. 
Then you also founded Typos publishers 
for your art projects.

FM
Yes that’s correct. Typos Verlag was foun-
ded in the context of the exhibition Schrift 
und Bild, which took place in 1963 at the 
kunsthalle Baden-Baden and the Stedelijk 
Museum Amsterdam. The exhibition was 
curated by Dietrich Mahlow and myself.  
Willem Sandberg was director in Amster-
dam. The exhibition consisted of works that 
were influenced by scriptural painting but 
there were also other currents: Futurist, Cu-
bist and Surrealist. Jasper Johns participa-
ted and also kriwet, Dieter roth, eugen 
Gomringer, my friends Carl Friedrich Claus 
and Wolfgang Schmidt and a lot of Japane-
se artists that Mahlow knew personally. 

TM
What kind of books did you publish with 
Typos?

FM
Books and mainly print edition portfolios. 
Wolfgang Schmidt, Wolf Vostell, Thomas 
Bayrle and Bernhard Jäger’s artistic ABCs 
for example. During the 1960’s, Bayrle and 
Jaeger used to run a graphics workshop in 
Bad Homburg.2 Dieter roth sent me his 
prints and books from the 1960’s. The artists 

themselves organized the production, we 
edited them and distributed them worldwi-
de. I collaborated with bookshops and book 
galleries in New York, Stockholm, Switzer-
land. Only very select dealers would be in-
terested, but individuals would also contact 
our mailorder. The prints were available in 
editions between 20 and 30. The last full set 
is now in the collection of Museum Weser-
burg Bremen. I quit Typos in 1972. 

TM
So this was a strictly German speaking pro-
duction. Did you have any contact with 
Americans, emmett Williams or Dick Hig-
gins, or Brazilian artists for that matter that 
were interested? 

FM
I collaborated with Dick Higgins, when I ad-
ded Something Else Press to my distribu-
tion network, and he did the same for Typos. 
Another way to transport the work was the 
Pfingstmesse (Pentecost fair), organized by 
the kulturklub Frankfurt in Hochstrasse. 
Small publishers were invited, perhaps a 
group of 12. exhibitors hired orange crates 
for 5DM a unit and used them to display 
their books. 

TM
How was your relationship to the Frankfurt 
school, the philosophical faculty, Horkhei-
mer and Adorno?

FM
Well I studied in Frankfurt in the 1950’s and 
they came in 1953, so I stayed with them 
attending seminars and lectures through 
the completion of my studies in 1956. But 
my artistic work had already started. I at-
tended an entire Hegel seminar with Ador-
no and also The Dialectics of Enlightenme-
nt. But what happened later in 1968, that 
was not yet relevant. My generation was 
too early for that. I am part of the Flakhel-
fer-Generation of 1926. 

TM
What is that, the Flakhelfer-Generation ?

FM
Well, in 1943, we were called to war as an 
entire class. every male student between 
16 and 18, whole school classes with male 
students born in 1926 and 1927, were draf-
ted into the military corps. I had to go to 
eschborn. For the year between February 
1943 and February 1944, we defended the 
air against American and British fighters. 
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TM
How did that end for you?

FM
Well, I attended the military afterwards 
and went for an apprenticeship to erfurt. I 
was then dispatched to the Netherlands 
with my battalion, which was supposed to 
defend against the offensive of British and 
American troops in January 1945. So the 
first thing they did was to clear us from 
the front row. We were badly equipped 
and they could have started their offensive 
much earlier. So I was captured and went 
into a prisoner of war camp from January 
 through August.

TM
That’s where you got in touch with litera-
ture, you’d been reading Hölderlin’s Hype-
rion, correct? 

FM
Yes, everything we could get our hands on. 
There was nothing. You cannot imagine. 
You are 18 years old. No modern art, mu-
sic, architecture, nothing. You are 18 years 
old but you don’t know Thomas Mann. No-
thing. I was 19 and I was lucky to have ac-
cess to privately owned libraries that I 
could visit. Some of them were acquaintan-
ces of my father; a lady opened a small li-
brary from her private stock near the uni-
versity. 

TM
Was this a way to digest what had happe-
ned – consuming knowledge and produ-
cing works?

FM
Well, I would not describe it that dramati-
cally. There was a consciousness: war is 
over. I discovered kandinsky and klee. An-
other important event was the zimmerga-
lerie Franck in 1948 in Bürgerstrasse, Frank-
furt. every Thursday evening was the jour 
fixe, mostly exhibitions of art informel and 
abstract art. Paul Celan read there in 1948. I 
was 26 years old. I met karl Otto Götz, and 
he was connected to the Cobra group and 
had already met artists and critics in the 
1930’s. He had moved there from Northern 
Germany because of the zimmergalerie, he 
knew it was the only place in Germany that 
offered what he was interested in. zimmer-
galerie was a magnet. It was run by klaus 
Franck, a trained artist who had turned or-
ganizer. He saw a gap for young people and 
organized the living room of his first floor 

apartment as an exhibition space for inter-
national artists. 

TM
Some of your collages from the 1990’s carry 
titles such as Your Eyes Closed (1991), Wir 
gucken den Menschen mitten ins Herz (We 
look directly in people’s hearts) (1998), Kein 
Denkmal mehr (No more monuments) 
(1998), or They sleep without dreaming 
and Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser. 
How did your work react to political cur-
rents over the decades you have been acti-
ve?

FM
There is often the problem that my work is 
put into schemes. Well, political art did not 
exist. Our art was political. It’s important for 
me to retain the dignity and independence 
of the viewer, his autonomy, and let him 
decide what to think about each idea. The 
viewer constructs the image, not me. The 
same with the radio plays, each listener will 
have a different interpretation. During the 
postwar era one could often sense the de-
mand that everything had to be political 
and against consumerism. But if you dog-
matically adhere to it as a manifesto, it’s al-
ready too late. But to answer your question, 
we were not so much interested in the libe-
ration of the working class. Our generation 
of artists, born in the mid-1920’s, included 
people like Heißenbüttel, Friederike  
Mayröcker, Gomringer, Jandl and konrad 
Bayer. Older critics called it expressionism 
and Neo-Dada trash – the rubbish from yes-
terday. Important influences were indeed 
Surrealism, Dada and expressionism, that’s 
were we learned the methods of what is 
possible. The consciousness was a comple-
tely different one than that of Schwitters, 
for example. The Nazi era fell in between, 
the bombs and all that misery. 

TM
What about the Nazi era?

FM
Well as a topic it did not exist as such in my 
work. But you can find it between the lines. 
But it was not in my interest to literally re-
veal and rework the memories from the 
prisoner of the war camp. 

TM
Because your work referred to the past and 
because of your experiences as a soldier 
and that of your generation?
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FM
Not only because of the momentary expe-
riences, but all that remained from our world 
– our way of life was impregnated with it. I 
was looking for a way to form these into 
language, to activate language, and to let 
language unfold. From 1946, art and music 
started to the enter society. Before that we 
were unaware. Travelling was almost impos-
sible. In the 1940’s, I travelled to St. Gallen 
and in 1953 to Paris, my first real trip abroad. 
Great! I was there for 10 days and had some 
addresses from Goetz. I met some people 
there, like Jacques Hérold and Ghérasim 
Luca, artists we also featured in movens. I 
spent days at the Louvre and Jeu de Paume. 

TM
And how was your relation to the Darm-
stadt Group, Claus Bremer, emmett Willi-
ams, Daniel Spoerri?

FM
Yes, they did the journal material. There 
were not so many events. The journal was 
the most important thing.

TM
And the Wiesbaden Fluxus came later, but 
was already connected to your publication 
movens (1960).

FM
Together with Walther Höllerer, we wanted 
to create a yearbook, but then it took us so 
long that we ran out of steam and only one 
issue was published. With movens we plan-
ned to portray intermedia connections bet-
ween the arts, including not only literature 
but also fine arts, music, film and architec-
ture. And it was published by Limes Publis-
hers way before I started Typos. movens 
features texts by Gertrude Stein, Gregory 
Corso from the US and karl Otto Goetz, 
who in his contribution already starts thin-
king about digital arts. 

TM
Cordeiro connected to Gramsci and follo-
wed his theories of connecting art and life.
Cordeiro wanted to make art available to 
the people through technology. He was in-
terested in an art, which in the Benjaminian 
sense of the word departed from the idea 
of aura, making it accessible to everyone, 
reproducible etc.

FM
Yes, these were ideas that were there. But 
at the centre there were other ideas.

TM
Survival.

FM
Yes, I did not want to make a sociopolitical 
or economical theory. The material ques-
tion is very important to me. I know that 
more from painting than from literature. 
But I like to speak about the material of 
language. The words already feature so 
much of what our generation is concerned 
with. Connotations in words like Blut, Bo-
den, Brot are crystallized when combined 
so that they are accessible for the reader, 
but without being a teacher. One of my 
principles: I did not want to make a living 
out of art and literature because I was af-
raid it would force my work into a different 
direction. Second, I did not want to teach 
like a politician or professor of whatever 
political color. essentially I wanted to reveal 
the essences of words. To develop methods 
of acoustic verbal and literal and visual ele-
ments that we own, to make visible what is 
possible. 

TM
What about the cybernetic aspect of your 
work, the idea of mass communication. 
That is more visible in your radio and audio 
works.

FM
Yes, that is true. My first radio plays came 
in 1962 at Hessische rundfunk. Interes-
tingly, my generation was only approached 
with the crisis of the radio when television 
emerged. The radio stations realized they 
were loosing audiences, and there were 
some dramaturgists at Hamburg, Saar-
brücken and Cologne who approached us 
for the language based texts. Today, it’s 
slam poetry. everything in the genre is mo-
ving and developing. 

eND

NOTeS

1. 
This was an immersive in-
stallation shown at the 
35th Venice Biennial 
(1970).

2. 
Gulliver-Presse.
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573Schreibmaschintext (c. 1966)



574 i/o figuration (30/10 1966)



575Schreibmaschintext (c. 1966)



576 Abstraktion (before 1967)



577Abstraktion der Abstraktion (before 1967)



578 Streifencollage (1963)
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580 rUND (20/6 1963)



581Gefahr durch innere Verschmutzung (1974)
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Trotsky is dead (1992) 

Neugierige Blicke erntet (1991)
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kandidat der kanalisation (1997)

and drauf (1995)



586

I. Den återhållna gestIken
I en bokrecension av Konrad Bayers samlade verk yttrade 
sig en namnkunnig kritiker, en kännare av scenen, också 
om situationen för dagens experimentella litteratur. Den 
kollektiva impuls som en gång utmärkte de experimen-
tella hade enligt honom försvunnit; kvar fanns individer, 
gemensamheten levde enbart vidare på papperet. ”När 
författare med namn som förknippas med ’konkret poesi’ 
eller ’fonetisk dikt’ träffas i samband med någon festival, 
påminner deras sätt att uppträda litet om krigsveteraners: 
ännu glänser ordnarna, men den gamla kämpaglöden är 
borta.”1 Vid första anblicken framstår denna diagnos som 
riktig: det som en gång kallades konkret poesi har på se-
nare tid trätt alltmer i bakgrunden; den en gång så häftiga 
diskussionen om nya former har tystnat. Den litteratur 
som numera väcker uppseende lever av stoffet, av den 
egna erfarenheten, av möjligheten till identifikation. Frå-
gan huruvida en bok är viktig eller nödvändig avgörs inte 
av formen eller språket, utan av innehållet och frågeställ-
ningen. Om sextiotalslitteraturen försökte försvåra läsarens 
identifikation med stoffet, och realism på den tiden ännu 
betydde en ”brytning med varje fastlagt bekvämt berät-
tande”,2 en rörelse, ett ständigt byte av synvinklar och per-
spektiv, har en stor del av litteraturen sedan Karin Strucks 
Klassenliebe återfallit till identifikationserbjudandets nivå. 
Behovet av texter som erbjuder säkerhet i stället för osä-
kerhet, som besvarar frågor i stället för att ställa dem har 
ökat, vilket också upplagorna visar. Varför skulle då möten 
för författare som skriver ”svåra” språkreflekterande tex-
ter inte likna möten för krigsveteraner? Anledningen till 
att erinra sig bättre tider är given. Vid närmare påseende 
börjar emellertid liknelsen med krigsveteranerna halta på 
båda benen. Den antyder nämligen att den experimentella 
litteraturen en gång i tiden skulle ha förlänats ära och 
berömmelse, ordnar i form av spektakulära litterära ut-
märkelser, att dess skeptiska företrädare en gång i tiden 
skulle ha rasslat med det historiska avantgardets sablar. 
Bilden av de numera trötta krigarna leder fel. Att placera 
den experimentella litteraturen i avantgardets följe, eller 
att jämföra den med dess anspråk, vore liktydigt med att 
betrakta den både utanför dess egen föreställning om sig 
själv och dess egna möjligheter och förutsättningar. ”Den 
som i fortsättningen beter sig naivt avantgardistiskt slåss 
mot väderkvarnar.”3

Ingen har varit så medveten om detta som den expe-
rimentella litteraturens författare. Franz Mon och Helmut 

Heissenbüttel uppfattade sig inte som förkämpar i den me-
ning som avsågs inom så tidiga avantgardeströmningar som 
dadaismen och surrealismen, och de tidskrifter som under 
femtiotalet publicerade de första experimentella texterna 
såg sig inte heller som organ för en polemik i avantgardets 
tradition. ”För mig och mina vänner”, skriver bildkonstnä-
ren Karl Otto Götz i en tillbakablick på tidskriften meta, 
som han gav ut tillsammans med Franz Mon, ”handlade det 
inte om att leka ’borgerskapets skräck’. Vi ville försöka, att 
med ett minimum av materiella insatser visa ett litet utsnitt 
ur den yngre generationens verkstad, närmare bestämt de 
personer, som trots naziåren i hemlighet hade fortsatt att 
experimentera här hos oss; och av våra vänner utomlands 
ville vi ta med de yngre förmågor som, sakligt sett (men 
inte nödvändigtvis i upplagehänseende) ’låg i framkant’. 
Vi ville ta med dokument, absolut inte polemik.”4 Alfred 
Andersch, utgivare av Texte und Zeichen, distanserade sig 
uttryckligen från etiketten ”avantgarde”: ”Vi försäkrar våra 
läsare att Texte und Zeichen inte är någon avantgardistisk 
tidskrift, och detta av det enkla skälet att redaktionen inte 
har en aning om vad ordet ’avantgardistisk’ skulle kunna 
betyda år 1956. Innan vi vet detta – och detta kommer vi 
sannolikt inte att få reda på inom de närmaste tjugo till 
trettio åren – ber vi våra vänner och fiender i pressen att 
inte så lättvindigt inordna vår tidskrift i något fack.”5 Inget 
program, ingen riktning, det var också ledstjärnan för stu-
denttidskriften nota, som publicerade texter av Mon: ”vi 
har inget program innan vi har läst de första numren kan 
vi inte säga vad vi vill vi vill ge ut denna tidskrift för att 
erfara vad vi vill […] denna tidskrift företräder inte någon 
riktning / det är bara kursböcker som befattar sig med rikt-
ningar […] bilder och dikter kan inte förändra världen och 
inte förädla människorna / förädling är en sak för biologer 
och industrifolk / bilder och dikter är inte nödvändiga / 
denna tidskrift kommer att ägna sig åt dem.”6

Någon uppgörelse med den samtida litteraturen, på det 
sätt som var grundläggande för det historiska avantgardet, 
för att formera sig utåt, förekommer inte längre inom den 
experimentella litteraturen. Det för avantgardet utmärkan-
de anspråket på att ensamt vara företrädare för något har 
givit vika för en nykter självprövning. Uppgiften och målet 
för det experimentella skrivandet formuleras med yttersta 
försiktighet, mestadels i potentialis: ”Vi tror på det som vi-
sar sig kunna finna modet att påstå att det i den moderna 
konsten – inte bara inom måleriet – utvecklas en yttran-
deförmåga, som skulle kunna vara denna situation vuxen. 

Hans Christian Kosler   öVerS. FråN tySKAN tOMMy ANDerSSON

språkkrItIk och språkerotIk I Den 
experImentella lItteraturen

Franz mons poetIk I ljuset av en möjlIg varseblIvnIng
till Dieter Schnebel
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– Kanske är de fonetiska språkverken utjämningsrörelser 
mot ett rationellt uttorkande av bruksspråket, inom vilka 
språkliga dimensioner som länge framstått som slitna el-
ler förlorade kommer till uttryck. De skulle också kunna 
vara ett försök att hålla igång språket mitt i en grasserande 
språklöshet.”7 

II. språkreFlekteranDe DIkt, en lItteratur 
enlIgt karl kraus

Att fylla ett gammalt ord med en ny innebörd som det 
tömts på av hävd och ålder, innebär egentligen inte att 
förnya utan att föryngra det. Man berikar språken i 
och med att man utforskar dem. Man måste behandla 
dem som åkrar: för att göra dem bördiga när de inte 
längre är nya, måste man vända upp de djupaste jord-
lagren.

Joubert

Den återhållna gestik8 som talar ur Mons yttranden om 
sina texter är på intet sätt enbart utanpåverk för den ex-
perimentella litteraturen. Den säger snarare att bedöm-
ningen av språket bland dessa författare inte längre bygger 
på förtroende för denna gestiks en gång inneboende möj-
ligheter. Det är överflödigt att fundera över hur den konst 
som arbetar med avantgardistiska medel förhåller sig till 
levnadspraxis. Den experimentella litteraturen negerade 
inte den ”avantgardistiska intentionen att återföra konsten 
till levnadspraxis”, vilket Bürger menade,9 utan för denna 
var en så högt uppskruvad förväntning på konstens och 
litteraturens uppgift inte ens möjlig att diskutera. Både vet-
skapen om det omöjliga i att upprepa avantgardet, och den 
realistiska bedömningen av huruvida en utåtriktad konst 
är möjlig eller ej, var avgörande för de ”experimentella 
frågeställningarna” (Mon) utanför vår ”levnadspraxis”. Den 
instrumentella funktion som språket, till och med i den de-
struerande akten, hade inom dadaismen, i och med att den 
var vänd mot den etablerade litteraturen och mot konsten 
som institution, måste framstå som misstänkt för den ex-
perimentella litteraturen. Om avantgardet i sin aktiva gär-
ning levde av publiken – dadaisternas många memoarer 
visar på beroendet av provokationen i deras framföranden 
– måste litteraturen efter kriget, om den ville bli tagen på 
allvar och ta sig själv på allvar, avstå från just detta för-
hållningssätt. ”Sant samtida litteratur måste, när den inser 
detta, reducera sitt program. Den måste avstå ifrån att vilja 
omfatta hela samhällets totalitet samtidigt som den avbil-
dar den, den måste ge upp handlingens och de enskilda 
ödenas primat. Detta innebär också – vad material och tek-
nik anbelangar – en reducering till det sista som återstår 
för författaren, nämligen språket.”10 Men vilket språk var 
det som återstod för de experimentella? Det historiska av-
antgardet renade språket, den experimentella litteraturen 
fann ett renat språk; ett språk vars främsta kännetecken 
var att fungera och erbjuda handräckningstjänster. ”Det 
var en av nazitidens speciella fasor att allt som hände blev 
registrerat, katalogiserat, upptecknat, nedskrivet; att orden 
blev bundna vid att ha uttryckt saker som ingen männis-
kas läppar någonsin borde ha uttalat och som inget av 
människor tillverkat papper borde ha fått ta emot”11 en 
författare som Böll skisserar i efterhand följande bild av 

situationen: ”Det var i första hand språket som material, 
ett experimentämne i nästan fysikalisk mening. Ni får inte 
glömma att vi under tolv år konfronterades med ett full-
ständigt förljuget, starkt känslosamt språk. Det genomsy-
rade tidningarna, radion och till och med våra samtal och 
vår jargong. Att på detta sätt återfinna vårt språk, alltså 
tyska språket, var i sig ett experiment. Och hitintills har jag 
inte förlorat den där experimentattityden.”12 När man läser 
Bölls tidiga noveller är det svårt att utifrån texterna tänka 
sig in i denna problematik. Om Böll för sin del ändå hade 
förtroende för ”vårt vackra modersmål”,13 hittade de förfat-
tare som verkligen experimenterade med språket aldrig 
hem till ”sitt” språk. Kritik och tvivel hade berövat dem 
deras eget språk, och det som de skrev hade de låtit bli 
språkreflekterande dikt. Medvetenheten om problemet att 
man hade ett skadat språk framför sig fortsatte ända in på 
sextiotalet, då Mons viktigaste teoretiska arbeten tillkom.

Det är ett slaget språk, om man tänker på vad det var 
och fortfarande är inblandat i. Men har vi något val? 
Att långsamt komma till besinning. Att säga samma 
sak, oavsett var, så att man åtminstone kan känna igen 
någonting. Konstatera, säga efter, upprepa och konsta-
tera, släppa, markera, avsöka, kopiera, föregripa. Att 
använda språket, detta sönderkämpade, utnötta språk 
som ”material”, varvid också minnet och spåren av dess 
förmåga räknas, för att i den skeptiska kontakten med 
språket kanske bli medveten om de möjligheter som 
ännu och måhända just på grund av dess förskräck-
ande historia finns kvar.14

Språket i sig blir problematiskt. Det uppträder inte 
längre som medel eller vapen eller någon sorts sig-
nalinrättning; frågan om huruvida det är möjligt eller 
omöjligt att tala hamnar i centrum. Varför? Därför att 
talets allmängiltiga prägling, från den enkla frasen till 
de litterära genrerna, har förlorat sin allmängiltighet, 
det vill säga förmågan att fungera ställföreträdande.15

Litteratur efter Auschwitz – Adornos fråga, hur man åter 
skulle kunna skriva dikt efter nationalsocialismen, besva-
rades av den experimentella litteraturen med ett radikalt 
ifrågasättande av vardagsspråket, alltså det språk som 
man enligt Karl Kraus ”handskas med utan närmare ef-
tertanke”. Litteratur efter Auschwitz – det betyder ansvar 
inför språket, måste vara ett försök att återbetala det som 
”flosklernas blodigt levande framgång”16 hade tagit ifrån 
det. Det gällde att på nytt göra det möjligt att erfara språ-
ket, att visa dess plasticitet och mångsidighet, att låta språ-
ket framträda som en rörlig materia, i vilken den minsta 
förändring får de största konsekvenser.

För oss är orden i oerhört mycket högre grad än för ett 
lexikon plastiska och instabila. Därvid har de vunnit 
en tidigare okänd självständighet, då endast en aspekt 
av dem är kopplad till deras föremål, medan de lutar 
åt alternativa föremål med hundratals andra aspekter 
som kan fogas till dem, och eftersom de redan i sig 
själva återspeglar de analogier som de skulle kunna 
tjäna till eller vilka de har tjänat. Ord är för oss sedan 
länge inte bara rena tecken, som har till uppgift att 
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transportera ett meddelande; det är kondensat som för 
varje mänsklig individ fylls på ett nytt och förmodligen 
annorlunda sätt.17

I stället för att bli beskriven i språket, upptäcks världen 
där; nämligen när det material som alltid bara uträttar 
handräckningstjänster inte längre är likgiltigt, när de 
språkliga flosklerna befrias från sin ”fatala nödvändighet” 
(Mon) och den rikedom som är inneboende i dem börjar 
utvecklas, i och med att de bryter gamla förbindelser och 
ingår nya. ”Det vore en hjälp för människan, ifall man 
åt henne kunde öppna, om inte ögat för den främmande 
skriften så åtminstone örat för det egna språket, och åter 
låta henne uppleva de betydelser som hon utan att veta 
om det dagligen låter munnen uttala. Att lära henne ut-
tryckens levandegörande kraft, uppfriskningen av var-
dagslivets floskler, agnosticeringen av det intetsägande 
som en gång hade något att säga.”18 De tankar som Karl 
Kraus i sin Sprachlehre (Språklära) yttrade om språket, 
denna tankegenerator, kan läsas som ett förord till Mons 
Texte über Texte. Naturligtvis får vi i detta sammanhang 
inte bortse ifrån att Kraus, som kallade sig en i det gamla 
språkhuset boende epigon, å det skarpaste avvisade nya 
former av det slag som dadaismen och expressionismen 
förde in i litteraturen och i de nya ordskapelserna såg ett 
språk som led av cancer. en språkreflekterande diktkonst, 
vilket den experimentella litteraturen skall förstås som, 
är emellertid otänkbar utan Kraus, vars verk återutges i 
början av samma femtiotal som Mon börjar skriva. Den 
experimentella litteraturen tillträder sitt arv i och med att 
också den omprövar förhållandet mellan ord och inre na-
tur, uttryck och verklighet. Men inte i tron att dikten nå-
gonsin kommer att återupprätta överensstämmelsen mel-
lan ord och inre natur, utan i övertygelsen att förstörelsen 
av uttrycken kan visa hur stor klyftan är i det tanklöst 
använda språket, hur stor faran är att de ordspråksartade 
präglingarna själva börjar behärska och prägla realiteten. 
Mon talar om ”en verklighet impregnerad av språkliga ste-
reotyper. Verkligheten översätts till en förkortad språklig 
version som ger intryck av att vara utsatt för verkligheten 
och att vara denna verklighet vuxen. I denna uppmjuk-
ningsprocess är just den litteratur delaktig som är stolt 
över sin hårda realism.”19 endast kollaget i egenskap av en 
väsentlig beståndsdel i den experimentella texten förmår 
penetrera denna ”sekundära realitet”. Det lyfter fram den 
till realitetsfragment omgestaltade ordskapelsen ur dess 
hemliga tillstånd och öppnar blicken för ”mellanrummen”. 
”Med hjälp av det tillgängliga materialet, med smulorna av 
den bara alltför välbekanta realiteten, skapar den genom 
sin metod en ’annan’ verklighet, som inte bara visar upp 
den fatalt bekanta världens inälvor, utan tvärtom samti-
digt också gör ett utkast till en ny, oförnött, kanske endast 
momentan, kanske endast i detta konstnärligt konstgjorda 
medium uppnåelig värld. Kollaget innehåller inte enbart 
kritik utan omvandlar samtidigt också det kritiserade till 
en form i vilken det åter blir iakttagbart och hanterligt.”20 

Namnet Karl Kraus nämns flera gånger i Mons essä 
Collage texte und Sprachcollagen. till Kraus, närmare be-
stämt till hans teaterstycke Die letzten Tage der Mensch-
heit, härleder Mon impulsen att ”med hjälp av den nya, 

chockerande tekniken genomtränga den illusionistiska 
språkväven och uppleva den splittrande realiteten”. en 
”litteratur enligt Karl Kraus” måste alltid räkna med kol-
lageeffekten. Därmed avses såväl själva språkets struktur 
som författarens arbetssätt, författaren vars uppgift det 
är att ”spåra upp” realitetens kollageaktiga karaktär ”och 
göra den drastisk”.21 Kraus blir därmed en författare som 
motiverar ett realitetslikt och språkkritiskt skrivande. Det 
är bara det att de exempel som Mon ger i sin essä på kol-
lagetexter stämmer bättre in på montaget än på kollaget. 
Det är montaget som tjänar avslöjandet av realiteten, som 
skapar beröringspunkter för att så drastiskt som möjligt 
framhäva klyftan mellan språkliga schabloner och reali-
tet.22 Medan montagets material har en dokumentaristisk 
karaktär och är utåtriktat, hör kollaget hemma i språket 
eftersom det lever av spänningen mellan språklig fysis och 
betydelse. Kollaget producerar texten (textum=väv) som 
ju utmärker sig genom sin processuella utformning: tex-
ten lämnar sin läsare med intrycket att dess heterogena 
delar är en sammanhållen helhet, som inte följer någon 
på språket överförd konstruktionsprincip. Montaget är i 
första hand ett realistiskt språkkritiskt förfarande medan 
kollaget däremot är ett språkskapande eftersom konstruk-
tionen framträder ur destruktionen. Båda dessa förfaran-
den bygger på Karl Kraus verk; det språkkritiska i Die 
letzten Tage der Menschheit, det språkskapande i hans 
Sprachlehre, som han 1921 tillägnade ett nummer av Die 
Fackel. Denna Sprachlehre var inte en lära om språk, utan 
ett lärande med utgångspunkt i språket, inte en gramma-
tikskola, utan en anvisning för tänkandet.23 Det var Kraus 
strävan – och däri består det språkskapande i egenskap av 
en skapelse som är utmärkande för språket – att placera 
ord ”som redan har använts i alla möjliga sammanhang 
och hänseenden”24 på ett sådant sätt att den tanke som 
en gång fanns inneboende i dem och som fördrivits av 
språkbruket, åter blir synlig och möjlig att uppleva. Det 
handlar alltså inte om att klä tanken i ord, utan om att 
avlocka orden deras inneboende tankar. ”Den yttre för-
ståelsen är det hinder som det har att övervinna.”25 Men 
ett hinder som måste klaras av, eftersom författaren inte 
kan låtsas som om bruket inte funnes. Gomringers ”kon-
kreta poesi” forcerade inte hindret utan kringgick det. Den 
ville göra ordets innehåll levande men dödade det bara 
i och med att den lyfte ut ordet ur dess syntaktiska och 
semantiska omgivning med våld – trots ordets alla ”klor” 
– och hyllade en naiv begreppsnaturalism. Gomringers 
konstellationer för genom tecknens grafiska uppställning 
med sig ett substantivs betydelse på ett sätt som gör att 
de överensstämmer med hans bild; deras verkan uttöms i 
och med denna effekt. Annat är det med den experimen-
tella litteraturens språkliga skapelser. Det artikellösa sub-
stantivet äger inga materiella kvaliteter. Det är nämligen 
”aldrig ordet det gäller, utan vad det blir i dikten, inte hur 
det ser ut, utan var det står” (Kraus).26 Precis som ordet 
för Kraus bara kommer till sin rätt i satskonstruktionen, 
kan ”det oväntade” för den experimentelle författaren bara 
tänkas som ett sammanträffande mellan ordområden, är 
ordet hänvisat till sin omgivning. Den experimentella tex-
ten driver fram ett ords ”bråddjupa mening”27 ur materi-
alpenetrationens process. ”Det poetiska materialbegreppet 
omfattar inte enbart det förnimbara, ljudande eller synliga 
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teckensubstratet, det omfattar samtliga i språket delaktiga 
skikt, från det poetiska stoffet, från den artikulatoriska, 
via den verbala och den syntaktiska till den semantiska 
strukturen. [...] Den experimentella frågeställningen gäller 
såväl språkkonstruktionens skikt (parametrar) – t.ex. me-
lodi, tonhöjd, ljudstyrka och talhastighet – som de minsta 
möjliga beståndsdelarna, exempelvis de kompositionsfor-
mer och kompositionsprinciper som utnyttjas för att skapa 
texter, oberoende av hur omfattande de är.”28 Kraus tanke 
om ”ordets kroppslighet befinner sig inte långt från detta 
materialbegrepp. ’Ordets kroppslighet, på vilken man van-
ligen bara varseblir och upplever utsagans ena dimension, 
erbjuds alltid i den oansenliga form vilken för en blick 
som inte ser bortom betydelsen, döljer all djupare beskaf-
fenhet och därmed själva det faktum att den är skapad.”29

Ordet ”material” var alls inte främmande för Kraus 
– detta begrepp som sedan Schwitters dagar varit cen-
tralt för den experimentella litteraturen används av Kraus 
mycket precist i betydelsen ”materia” (”moderämne”, det 
förefintliga). Men vad är det förefintliga för den språk-
medvetne författaren? Jo, det är ju det av vardagssprå-
ket formade, deformerade ordet. ”Användningen av orent 
material kan gagna konstnärliga syften. Jag undviker 
inte lokalismer, när de tjänar ett satiriskt syfte. Vitsen, 
som arbetar med givna föreställningar och förutsätter en 
gängse terminologi, föredrar ett ledigt språk, och inget är 
den mer fjärran än en puristisk strävans äregirighet.”30 För 
språket, heter det på ett annat ställe (än en gång riktat 
mot språkpuristerna), kan inget vara mer likgiltigt än det 
material med vilket det skapar.31 ”en litteraturprofessor 
ansåg att mina aforismer bara var en mekanisk omvrid-
ning av befintliga uttryck. Det stämmer ju. Han har bara 
inte begripit den tanke som driver mekaniken: att man 
får ut mer vid den mekaniska omvridningen av uttrycken 
än bara mekanisk upprepning.”32 För den språkskapande 
författare som skapar utifrån språket är det orena mate-
rialet alltså inget hinder, det är tvärtom utgångspunkten 
för att placera ordet ”som om det just hade trätt in i livet” 
(Kraus). Detta händer exempelvis i samband med omvrid-
ningen av uttryck eller när dessa uppfattas ordagrant: uti-
från spåren av ordbruket utvecklar ordet en bildrikedom 
som ger det en aldrig tidigare närvarande konkretion och 
fräschör. en intorkad bildvärlds hämningslöshet, mobili-
seringen av förstenade bilder är ett av den experimen-
tella poesins mest grundläggande element. Den bygger 
på ”ett erfarenhets- och framställningssätt som upptäcker 
objektet för sin fascination just i fragmenten av de gamla 
uttrycken.”33

III. restItutIon av Det FlerDImensIonella 
subjektet: orDets äventyr

Wie öffnet es die Lider,  
die sonst geschlossen waren.  
Hier gibt es nur Gefahren.  
Ich kenn’ das Wort nicht wieder.  Kraus

Worte, Worte – Substantive! Sie brauchen  
nur die Schwingen zu öffnen und Jahrtau-  
sende entfallen ihrem Flug.  Benn

Min blick är öppnad vorden,  
den annars alltid slutna.  
Här lever vi som brutna.  
Främmande är mig orden.  Kraus

Orden, orden – substantiven! Behöver 
blott sträcka på vingarna och årtu-  
senden fälls i deras flykt.  Benn

Den språkkritiske författaren är tillika språkerotiker. Ock-
så här ser vi att Kraus är föregångaren. I frasen ser språk-
kritikern objektet för sin kritik, bara för att i språkska-
pelsen helt och hållet utlämna sig åt subjektet språk. ”Jag 
behärskar bara de andras språk. Mitt eget gör med mig 
vad det vill.”34 Språkteoretikern tar inte till orda, det är 
ordet som tar honom. Liksom i kärleken betingar den ena 
partens aktivitet den andras initiativ; författarens betingar 
språkets, språkets författarens: ordet öppnar ögonen när 
författaren ser det och ordet ser tillbaka. För dem som 
bara utnyttjade språket, slöt sig ordet. Men när det nu be-
friats från en realitet, ”som bara känner funktionaliserade 
deltagare”,35 avslöjar det hela sin historia. ”Kropp med en 
fysionomi, i vilken – fastän ingenting utifrån har kunnat 
medverka – oförmodade spår, läsarter är inristade.”36 Så-
lunda tar ordet åter gestalt, det blir kropp, det får plötsligt 
taktila kvaliteter, det har hud som reagerar på beröring, 
hår som står på ända.37

Det språkerotiska momentet i de experimentella tex-
terna, den faktiskt drivande motiverande kraften, registre-
rades knappt ens av sekundärlitteraturen. Lika litet hänvi-
sades det till det groteska i Mons texter, som har just språ-
kerotiken att tacka för sin tillblivelse. ty när orden ingår 
förbindelser och äktenskap bortom sina ändamålsenliga 
funktioner, ändrar sig också signifikatens förhållande till 
varandra. Det blir sällsamt, oerhört, fantastiskt. Den ny-
ligen uppkomna ordstrukturen visar på en realitet, inom 
vilken den tvingande logikens lagar är satta ur spel, en 
realitet som inte längre känner normalitetens gränser. Det 
groteska är resultatet av sinnliga språkrelationer, i vilka 
bara materialets och kropparnas attraktionskraft är giltig. 
Språkkropparnas förbindelse med varandra är materiell, 
är sinnligt nödvändig; betraktar man dem utifrån, förefal-
ler de groteska och ifrågasätter realiteten i sin normalitet.

Ingenting är dessa texter mer fjärran än att inlemmas i 
ett samhälle som är angeläget om att bevara sig självt. till-
skyndarna begravde hellre den experimentella litteraturen 
än att stimulera effekten av den. För Siegfried J. Schmidt 
tecknar Mons texter firma under en andra fas av ”konkret 
dikt” som kommer att präglas av ”konceptionellt konkreta 
språkbehandlingspraktiker”.38 ”Konkret dikt är ett upplyst 
och av självupplysning intresserat samhälles diktform. en 
rationell dikt på väg mot framtiden.”39 – ”Den så kallade 
experimentella litteraturen förutsätter läsare som är redo 
att också kritiskt befatta sig med det ovana; inte betrakta 
litteratur som något som måste förbli som det alltid va-
rit. Produktiva, spontana läsare som anser förändringar 
vara nödvändiga och intressanta och som är redo att, utan 
inlärda fördomar, tänka igenom nya möjligheter. Modiga 
läsare som vågar sig ut i oskyddad terräng och som inte 
behöver hänga auktoriteterna i kjolarna. Nyfikna läsare 
som är redo att finna och ta upp nya projekt.”40 Detta lå-
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ter som kulturprogrammet från ett parti som vill släppa 
taget om gamla kjolar. Schmidt, som vill framstå som den 
experimentella litteraturens progressive försvarsadvokat, 
utmålar en ungefär lika positivistiskt orienterad bild av 
ett tekniskt rationalistiskt samhälle av ett slag som redan 
före svävade Gomringer, när han talade om ”morgonda-
gens syntetiskt rationalistiska världsåskådning”,41 genom 
vilken den ”konkrete” diktaren utmärker sig. Mons teore-
tiska texter ger emellertid besked om att den experimen-
tella litteraturen aldrig ville vara en litteratur för, utan en 
litteratur mot något. Naturligtvis inte ”mot” i betydelsen 
politisk opposition, utan snarare i betydelsen inneslutning 
i sig själv mot den funktionsorientering som förväntas av 
litteraturen, och riktas som ett krav mot den. I ett ”år-
hundrade av de mest avskyvärda industrier” (Mon) inne-
bär arbetet med språket för den experimentelle författaren 
den sista möjligheten till spontanitet och subjektivitet – en 
förmåga som industrisamhället börjar beröva människan. 
Om konsten också inte har kraften att upphäva det civili-
satoriska ”förfrämligandet”, förmår den ändå att visa den 
”civilisatoriska fysionomin frihetens och lekens oväntade 
och ändå motiverade ansikte” och ”hålla det flerdimensio-
nella subjektets existensform vid liv”.42 I sin erfarenhet av 
språket förnyar författare och läsare sin erfarenhet av fri-
heten. ”I och med att han tränger igenom likgiltigheten på 
ett ställe och återger den utvalda materian dess språk, blir 
hans egen situation individualiserad och åtminstone för ett 
ögonblick befriad från det allmänna funktionsnätet [...].”43

Det råder inget tvivel om saken – för den experimen-
telle författaren blir språket det äventyr genom vilket han 
”finner” sig själv och sin omvärld. I språket förhåller han 
sig mimetiskt till naturen. Läppar, tunga, tänder ”dansar” 
i artikulerandet, ”åstadkommer gester, som i betraktande 
av denna betydelseaura förmår gnistra och ändå kännas 
lika rikhaltiga som om de inget annat behövde än sin egen 
sekund”.44 De experimentella texterna är ”utföranden, me-
dier, med och inom vilka vi finns till. Kristallstrukturer, 
membran, organ som hjälper oss att varsebli och existe-
ra under allt svårare och mer komplicerade villkor. De 
är tillika spelrum, i vilka vi utifrån modellen upprepar 
eller föregriper, vad som över huvud taget händer med 
oss”.45 Ordens materialitet drar med sig författaren, han 
följer dem samtidigt som han är en passiv instans i denna 
mycket rörliga process. ”O språkupplevelsers märgförtä-
rande fröjd! Faran med ordet är tankens lust. Vad var det 
som vek runt hörnet där? Ännu osett och redan älskat! 
Jag kastar mig in i detta äventyr.”46 Kraus såg arbetet med 
språket som upplevelse, som äventyr. ”I evigt svallande 
vågor / av ljuvliga språkfigurer / följer han förbjudna turer 
/ av postuma kärlekslågor.”47 Den språkligt experimente-
rande författaren – lika anakronistisk som Kraus på sin tid, 
som aldrig glömde att höja sig över honom, eftersom han 
”bara” sysslade med språk – går likväl sådana förbjudna 
vägar. (I sitt förord ”Offene Literatur” (”öppen litteratur”) 
till teXt + KrItIK:s årsbok betonar Heissenbüttel med 
rätta att antologin movens inte uppskattats av den kritiska 
offentligheten, utan snarare lett till förtal.48) Förbjudna 
vägar, eftersom de dessutom är oöverskådliga och laby-
rintiska. Han vet ju inte vart språkets väg leder honom. 
Processen, skriver Mon, ”avslöjar inte sitt tema förrän den 
är slut”.49 – ”Styckena växer och gror och bildar minimala 

sammanhang. Den byggnadsplan enligt vilken detta sker 
är ännu inte fastlagd; den utvecklar sig fastmer i kontak-
ten med materialet, den tar med denna egensinnighet i be-
räkningen och måste vara elastisk nog att kunna anpassa 
sig under själva skrivprocessen”, skriver ror Wolf i sin essä 
Meine Voraussetzungen.50 På vägen fastnar han i rötterna 
(språkrötterna), i hakar och gåtor: ”Inget kan verka själv-
klarare än mitt tal, och ändå faller jag ned i den mörka 
fallgrop i form av ett ord som jag alltid trott mig förstå.”51 
”Men den som nu faktiskt vill läsa mina böcker bör låta 
sig lockas in i nätverket av skeenden och företeelser; han 
skall hugga sig väg genom snårskogen av meningar, han 
skall fastna i fällorna och spetsas på ord, han skall med 
språkets rörelser följa realitetens revor och bucklor, som 
är både mikrobiska och monstruösa, bisarra och banala, 
konkreta och fantastiska.”52 Det uppdrag som ror Wolf ger 
läsaren gällde tidigare författaren själv vid skrivandet av 
texten. Det var visserligen han som fann materialet, gjor-
de urvalet, men det vimlade framför hans ögon och han 
följde detta vimmel. Om denna litteratur är en avspegling 
av själva språket och talet, är författaren nämligen ingen 
genuint skapande författare längre utan en läsare som lä-
ser i språket.

I direkt motsats till denna erotiska språksyn, som kom-
mer till uttryck i en motsvarande mimetisk naturmetafo-
rik, står yttrandena från ”de konkreta” och deras uttolkare. 
Det är föga förvånande att den positivistiskt orienterade 
sekundärlitteraturen inte kommer någon vart med Mons 
försök till en samtida poetik. Då och då finner Dietrich 
Kessler Mons formuleringar ”outhärdligt pretentiösa och 
tillspetsade”53 och likt en kriarättande germanist tar han 
till rödpennan: ”Mon återfaller till den pseudodjupsinnige 
skönandens skrivsätt: ’vår flyktigaste spis, luften’, ’lyckan i 
uttrycket’, osv. För att vara gjorda av en medveten språk-
arbetare är det väl grova tabbar, vilka det finns väldigt 
många av, och de når ända in i syntaxen.”54 I sådana pas-
sager visar sig åter igen skillnaden mellan konkret poesi 
och experimentell litteratur: att den senare anklagas för 
sådant som ”den pseudodjupsinnige skönandens skrivsätt” 
– vilket är precis samma sak som språkerotiken – passar 
inte in i bilden av en ”syntetiskt rationalistisk framtida 
världsåskådning”.

Den gängse föreställningen om språkspelet misskredite-
rade också den experimentella litteraturen genom att hävda 
att språkspelet faktiskt inte var något mer än en godtyck-
lig lek. Heinrich Vormweg har, med stöd hos Wittgenstein, 
hänvisat till att språkspelet i den experimentella litteraturen 
inte har något att göra med godtycklighet eller betydelselös-
het.55 Att föreställa sig ett språk betyder enligt Wittgensteins 
Filosofiska undersökningar56 att föreställa sig en livsform. 
Detta gäller också för det språkspel som Wittgenstein utgår 
ifrån i sina undersökningar. Medan Mon ser språket som 
det ”flerdimensionella subjektets” sista tillflyktsort, medger 
Bense att den ”konkreta poesin” är precis så långtråkig som 
den anklagas för att vara: ”man anklagar gärna den experi-
mentella poesin för att vara torr, långtråkig. men naturligtvis 
kommer man tillstå, att det som härrör från den rationella 
och abstrakta fantasin snarare uppstått mot bakgrund av en 
känslornas livsverklighet än mot en teoris spirituella bak-
grund, i mindre utsträckning affekterat och skakat än vitalt 
och emotionellt determinerade processer. ändå motsvarar 
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reduceringen av det poetiska, som avtecknar sig i den expe-
rimentella poesin, fullkomligt den reducering av den vitala 
mänskliga existens som med nödvändighet inleds inom var-
je teknisk civilisation.”57 Det som Bense säger om de konkre-
ta texternas substans bekräftar den gängse föreställningen 
om språkspelet. I Gomringers konstellationer eller i Claus 
Bremers Tabellengedichte58 uppträder författaren som säker 
jonglör. Han styr med orden, likt marionetter låter han dem 
dansa efter sin vilja. Konstellationen, en ”formel som man 
kan lägga på minnet”, uppställer en ordning och tillika ett 
”spelrum med fasta format”.59 Formeln är statisk och känner 
inte någon motorik, inget rörelseförlopp – en kalkylprodukt. 
Annat är det med Mons experimentella texter. Vad dessa 
tillför i spelhänseende upplevs på samma sätt av författare 
och läsare; de närmar sig det som Gadamer kallar det vik-
tiga i spelet: ”Allt spelande betyder att man spelas. Spelets 
lockelse, den fascination som det utövar, består just i att 
spelet blir herre över spelaren. [...] Att det inte är spelaren 
utan spelet självt, som är spelets subjekt, blir alldeles tydligt 
av de erfarenheter som görs av den ensamme spelaren. Det 
är spelet som förtrollar spelaren, som fångar honom och 
som sätter honom i spel.”60 Om den experimentella texten 
är den språkets rörelse som vi ”knappt ens födda, snubblar 
in i – knuffas in i, om vi är ovilliga – och springer i innan 
någon knappt ens har hunnit knuffa till oss”,61 är författaren 
på samma sätt snärjd av detta ordspel. Då leker orden med 
honom, då är det inte han som styr orden, utan de som styr 
honom. Då inverteras den talandes traderade förhållande 
till språket. Då väntar orden bara på att författaren skall ge 
dem den riktiga formen, den form som latent slumrar i dem. 
”Konstnärens metod är det minimala, mellan att förmedla 
det problem som han ser framför sig, och som i sig redan 
är skisserat, och den lösning som likaså potentiellt döljer 
sig i materialet. Har man kallat verktyget en förlängd arm, 
skulle man kunna kalla konstnären ett förlängt verktyg, ett 
verktyg för övergång från potentialitet till aktualitet.”62

Iv. materIalets uppror

I mig upprörs språket självt, bärerska av det mest upp-
rörande livsinnehåll, mot detta jag. Det hånar av sig 
självt, skriker och skakar av äckel. Liv och språk ligger 
i luven på varandra, till dess att de fransas sönder; och 
slutet är ett oartikulerat i vartannat, vår tids sanna stil.

Kraus

Orden har slutat att leka. Orden älskar
varandra.   

Breton

”en mening kan inte komma till ro. Nu sitter ordet, tror 
jag, och kommer inte att göra något väsen av sig mer. 
Då höjer nästa ord huvudet och skrattar åt mig. ett tredje 
knuffar till ett fjärde. Hela bänken pekar finger åt mig. Jag 
rusar ut; när jag återkommer är allting lugnt igen; och när 
jag kliver in ibland dem sätter oväsendet igång.”63 Konst 
och litteratur, som förstår konstverket som en produkt 
av materialet, har sin utgångspunkt i dessa meningar av 
Kraus. Autonomi, logik och materialets eget liv bildar för-
utsättningarna för en estetisk experimentell litteratur. Lika 
viktig är materialets betydelse för den Nya musiken, vilken 

uppfattar sig som experimentell musik. ”Komponera bety-
der emellertid släppa ut det som vill ut; skapa en öppning 
åt det som finns dolt, åtminstone kasta ljus över det; alltså 
låta materialet och dess utsmyckningar uppnå utveckling, 
ja självframställning. Detta implicerar exempelvis att man 
bör sätta igång akustiska processer för att exploatera deras 
latenta möjligheter att röra runt i klangmaterial och ge ut-
lopp åt det som kommer fram, så att just materialens his-
toria bryter fram.”64 Parallellt fullföljde den experimentella 
litteraturen och den Nya musiken samma processer, nämli-
gen i reflektionen över materialets särdrag. Precis som den 
experimentella litteraturen emanciperade sig från ”ordet i 
sig” och medvetet inkluderade samhälleligt präglat språk, 
fraser, idiom, tonfall i framställningsprocessen, frigjorde 
sig den Nya musiken från instrumentens rena klang och 
tog in vardagens ljud, det ”orena” (klirret av glas, sågandet 
i trä, vattenljud) och lät det utvecklas. För den Nya musi-
ken är allt akustiskt och därutöver också det optiskt för-
nimbara – tänk bara på Cages water music eller Schnebels 
visible music – dess material. Materialet är ”allt det som 
klingar, sedan tabuiseringen av de smutsiga klangerna för-
lorat sin kraft”.65 Som Schnebel betonar komponeras det 
inte bara med materialen i betydelsen byggstenarna utan 
också med det immateriella, med materialens relationer 
till varandra, med andra ord klangernas vänskap respek-
tive fiendskap. ”Skaror” av hårda och spetsiga material 
förhåller sig till mjuka ”gallerlika” strukturer, tränger in i 
dem och genomborrar dem. Man disponerar knappt längre 
över relationerna mellan enskilda toner och ljud, utan sna-
rare dem mellan skaror och massor, materialens tillstånd 
och processer.66 Vad Schnebel säger angående ljudens och 
klangernas förhållande till varandra är knappast mindre 
bekant för den vars material är språket. Mon talar om 
den minimala ”dramatiken mellan partiklarna, mellan 
partikelgrupperna och mellan grupperna av enskilda ele-
ment”;67 materialens ”immateriella” relationer i den Nya 
musiken motsvaras av de betydelsefält som orden omges 
av. Kraus kallade språket en labyrint, ”en tvist, i vilken det 
ena ordet ger det andra”.68 För språkteoretikern är orden 
levande; i deras förbindelser utspelar sig former av mänsk-
lig samlevnad, dramer och högtider. Också för den kom-
positör som i stor utsträckning överlåter musikens förlopp 
på materialet är klangerna i hög grad vältaliga, levande. 
”I själva verket uppträder de klanger och ljud som kom-
ponerats till relationer ofta nästan mänskligt: de handlar, 
och det uppstår angrepp, genmälen och även försoning. I 
och med att kompositörerna disponerade sådana relatio-
ner, övade de sig på att föra samman potenser, sådant som 
kommit i rörelse och processer.”69

endast den Nya musiken kunde praktiskt omsätta 
tanken på en levande materia som gjorde uppror mot en 
stelnad värld, och detta skedde i uppförandets praktik, 
inom vilken materialet fås att agera. ”Nu låter sig sådana 
relationer också komponeras mer direkt, men inte främst 
som relationer mellan toner och ljud, utan som relationer 
mellan dem som producerar dem. I allmänhet frambringas 
toner och ljud av människor, indirekt när de använder sig 
av instrument, eller direkt med rösten. De klanger som 
produceras av de uppförande sätts inte enbart i relation 
till varandra, utan man disponerar också de uppförandes 
relationer till varandra. Detta kräver att dessa i hög grad 
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identifierar sig med den musik som de skapar. eventuellt 
måste de spela fiendskap eller fåfäng harmoni i förhål-
lande till varandra.”70 På ett fascinerande sätt vänds således 
det gamla träldomsförhållande i vilket materialet tidigare 
befann sig, till sin motsats: det levande materialet iscen-
sätter människorna. Ständigt och jämt hade dessa nött 
på detta uttröttade, utnötta material, utnyttjat orden och 
klangerna till att utkämpa sina torftiga kärlekshistorier 
och gräl – men nu utnyttjar materialet människan, ställer 
henne till sitt förfogande, för att hon i andanom skall efter-
härma vad som genljuder i materialet. Den experimente-
rande konstnären befriar därmed materialet; han – som 
ändå stämplats som esoteriker av den demokratiska offent-
ligheten – låter sig inte tas i anspråk av något annat än det 
som ålagt honom materialet.

Låt oss komma ihåg Kraus: han som kallade sig en 
ordets tjänare var samtidigt dess försvarsadvokat och 
därmed också ordets hämnare. Idén om en sådan häm-
narroll är den yttersta konsekvensen i språkteoretikerns, 
materialarbetarens tänkande. I motsats till den som bara 
leker med språket, tar han det på allvar. De ord som har 
upphört att leka är de som har börjat älska varandra. De 
har emanciperat sig från människan, de älskar sig själva 
för sin egen skull, de älskar sin materiella, sinnliga be-
skaffenhet, sina kroppar. Och författaren låter dem hål-
las: ”Ord har nämligen en viss magnetisk massa som har 
en ömsesidig attraktionskraft enligt givna regler; de är 
så att säga ’sexuella’, de avlar med varandra, de bedriver 
otukt med varandra, de utövar en magi som går bortom 
mig, de har ögon, facettögon precis som skalbaggar, och 
tittar ständigt på varandra ur alla synvinklar. Jag är or-
dens kopplare och sutenör och den som tillhandahåller 
sängen; jag känner hur lång en rad måste vara och hur 
strofen måste sluta […] jag iscensätter snarast ord och de 
bedriver sedan sin egen koreografi.”.71 Det ordens egenliv 
som H. C. Artmann tillskriver sina texter förverkligades i 
hög grad av Franz Mon i herzzero. ett utdrag ur herzzero 
publicerades 1962 under titeln ”Dialogische Übungen” i 
studenttidningen Diskus i Frankfurt.72 Men här är det inte 
människorna utan orden som talar med varandra. Det 
sinnliga intrycket är totalt: den ständiga perspektivför-
skjutningen, omväxlingen av bilderna och valet av voka-
bulär förstärker detta intryck utifrån och skänker texten 
en tematisk stabilitet. Stoffet, och därmed också orden, 
befinner sig i ständig rörelse. De framträder här som det 
där ”lilla djuret som irrar mellan springorna”,73 vilket Mon 
talade om i sina kommentarer till texten grundriss. Or-
dens kärleksakt består i en anpassning av det olikartade, 
utan att det enskilda ordet helt förlorar sitt särskiljande 
kännetecken, som skänkt det dess identitet. Det svävar 
snarare mellan sin identitet och den likhet som det har 
med ett annat. I följande exempel uppropas personer vil-
kas närvaro bekräftas med ett ja: ”och okulärt den gamle 
/ ja / och lilltruten / ja / och majlein / ja / och lobst / ja / 
och vegels / ja / och nero / jo / och nibbel / jai / och nies / 
jei”.74 Svarspartikelns vokal liknar namnet. Glidningen är 
inget godtyckligt skapande av nya ord, utan resultatet av 
en process. Ordet för med sig sitt ursprungliga utseende 
som utgångspunkt, läsaren kan följa hur dess nya gestalt 
växer fram och dessutom börjar namnen också likna var-
andra, de har behov av att bli lika ”kollegan” intill. Namn 

och förnamn förlorar de kännetecken som skiljer dem åt: 
”zacke sämerchen – basta schebel – poppe lack”. I sådana 
namnbildningar försvinner de kognitiva elementen helt 
och hållet, språket blir en primärt sinnligt förnimbar ma-
teria, som för sin mimesis påminner om naturen. Den har 
nu ord som man kan ta i sin mun, som det heter hos Mon: 
för att tugga dem.75 roland Barthes talade om ordens lust-
gård.76 ”I någon sorts allomfattande kärlek tillockar sig 
författaren ordflockar, som Franciskus av Assisi lockade 
till sig fåglar. Han får orden att flyga ner i texten och 
skocka sig tills de flyger i väg: en marmorerad, skillrande 
text. Vi får vårt lystmäte av språkupplevelser; vi rumsterar 
i en värld helt fri från förbud, förebråelser och – än mer 
ödesdigert – ’tillåtelser’: en djärv satsning på den jublande 
ordglädje som får läsaren att tappa andan, som förmår 
läsglädjen att vippa över och bli vällust.”77 Barthes mål 
med den paradisiska texten kan tänkas som en kommen-
tar till Mons texter; kanske finns inte ens någon bättre. 
Men en tolkning som lade huvudaccenten på det hedo-
nistiska, skulle ta tillbaka det anspråk som döljer sig i 
förbindelsen mellan språkeros och språkkritik. Den bild 
som talar ur Mons texter är inte bilden av ett språk som 
lever i bästa sämja med människan. Det är snarare bilden 
av den enskilde som konfronterar språket.

 
tänk dig att alla de ord som du bara har använt en 
enda gång i livet stod runtomkring dig, handen intill 
örat, munnen öppen, som om de lyssnade noggrant, 
och du betvivlar inte att de ivrigt väntar på att använ-
das av dig en andra och en tredje gång. du läser i deras 
fysionomier att deras tålamod visserligen är slitstarkt, 
men nu har tagit slut. du anar vad de har i tankarna, 
och är också beredd att gå in på deras önskemål, men 
du kan med bästa vilja inte komma på vad de heter.

tänk dig att alla de ord som du någonsin har ut-
talat, än en gång, med en röst och med samma av dig 
inställda ljudstyrka skulle ljuda en gång alla tillsam-
mans, vilket – föreställer jag mig – måste låta som en 
klippvägg av rämnande hönor.78

en bild som – likt många bilder i Mons texter – verkar kaf-
kalik snarare än fridfull. Den enskilde finner att han står in-
för en omåttligt stor makt, som är tyst, men som bara väntar 
på hans handlingar för att bli aktiv. Det ljud som massan av 
ord kommer att utstöta, kommer att vara öronbedövande, 
det kommer inte att behaga, det kommer att förskräcka, det 
kommer att ge uttryck åt materialets uppror.

”Sprachkritik und Spracherotik in der experimentellen Literatur” 
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“Only the formulated is real,” asserts Franz 
Mon in Texte über Texte (1970), adding, 
“the real world is invented by us, artificial 
through and through.” 1 In his poetic works, 
this artifice is as complex as it is formally 
and materially varied: sound poems, con-
crete poems, visual poems, typewriter po-
ems, letter fields, constellations, permuta-
tions, listings, grids, collages, texts that 
explore puns, proverbs, and idioms … Ne-
vertheless, argued rosmarie Waldrop in 
1975, all these different forms, operations, 
and strategies have one principle in com-
mon: that of “breaking with the priority of 
sense.” “Mon,” she wrote, “will not allow 
the sense to determine the sequence of 
words, but reverses the process. The se-
quence (which is determined by varying 
methods) engenders the sense.” And when 
Mon “fuses different sign systems” it is 
with the same intention of “subverting the 
priority of meaning”: 

Whether he uses the “language of pain-
ting” to give a spatial arrangement to 
words or letters or whether he uses 
mathematical principles to permute a 
text, meaning will arise (or possibly not 
arise) from the arrangement. It will not 
preexist nor be “expressed” by the ar-
rangement.
 The fusion, the use of “mixed gen-
res,” has important implications. If the 
“world” is given to us through sign 
systems, if we approach it by articula-
tion, will not a fusion of several “langu-
ages” catch more than any single net? 
Furthermore, a fusion of words with 
mathematical procedures, for instance, 
is strange enough to make us consci-
ous and possibly critical of both sys-
tems. This is very important to Mon 
because he is aware of the social and 

political dimension of any semiotic sys-
tem, of the extent to which we can be 
manipulated by these systems while 
we think we are merely using them.2

Our outlook is conditioned by our langua-
ge: this is why we need to not accept langu-
age as a given. And this challenge is all the 
more necessary for Mon as he begins to 
write in a language that he perceives as da-
maged, spoilt by Nazism. And in order to 
give the German language a new chance to 
regenerate, he has to make it material 
again. Mon’s sound poetry is a poetry ma-
king speech coming into view as speech 
(“all levels forming speech from the phone-
tic material to the articulatory, verbal, syn-
tactical, and semantic structure”, as he put 
it in 1968), refusing to make use of linear 
application of it in order to interrupt its in-
strumental, communicative function. And 
in the same way, Mon’s concrete and visual 
poetry is an attempt to disturb or destroy 
an automating perception of language 
(“Concrete poetry,” writes klaus Schenk in 
Medienpoesie, “breaks the unity between 
sound shape and constitution of meaning, 
which essentially depends on the phono/
graphic function of the writing, by differen-
tiating varying aspects of materiality”).3 
 Against the idea of written poetry as a 
mere transcription of a preceding speech, 
Mon introduces a “poetry of surface,” a 
poetry returning “the reality and effective-
ness of the surface to the text,” exploiting 
“surface as a syntactical dimension”—a 
spatially articulated written language that 
“breaks through whenever the conventio-
nal language sanctioned by society 
reaches its limitations or for some reason 
or other cannot be used”.4

 Talking about Franz Mon’s artikulatio-
nen (1959), Carlfriedrich Claus (in Nota 4, 

O T H e r  W A Y S  O F  r e A D I N G

Jonas (J) Magnusson 
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1960) remarks how the characters as such, 
through their proportions, their power of 
attraction and repulsion, their flowing and 
intersecting (horizontal-static or vertical 
and diagonal-dynamic), impart, as it were, 
word meaning to each individual letter 
and, optically as well as acoustically, create 
a new universe. The optical aspect ex-
ploited in this poetry is first of all an affir-
mation of the fact that poetry, being writ-
ten, is also a visual form, a picture. “Visual 
materiality is,” as Fredrik Hertzberg puts it 
in Moving Materialities, “fundamental, 
pointing to the basic spatiotemporal per-
ception of a text, and to the fact that indivi-
dual characters, letters, words, stanzas, 
poems all have their particular look, and 
that the relation between look and mea-
ning is something that poetry can exploit 
and expand. … Like visual art, the visual 
materiality of verbal art indicates simultan-
eity : a poem can be perceived not only 
temporally, as a differential structure, but 
can also be taken in all at once, or percei-
ved like a painting, rather than simply read 
in a linear fashion.” 5
 Simultaneity—implicating the spatial 
order that inhibits a successive, phonetic 
response to the verbal units—as the time 
for the reception of a picture, though, is an 
illusion. And Mon’s poetry (in contrast to 
eugen Gomringer’s icons and optic-se-
mantic tautologies, for instance, which at-
tempt to make poetic meaning isomorphic 
with its visual structure) reminds us of this 
fact that even pictures demand time to be 
seen—a reason why it would be more legi-
timate to speak about two discontinuous 
periods of time in the reception: the time of 
the “reading” and the time of the “view-
ing,” where one will always break in and 
disrupt the other. 
 The reading direction, the rhythm, the 
semiosis: everything is affected by the vi-
sualization of the writing, and this can also 
introduce a moment of illegibility in the 
text, making the reading of the poem an 
oscillation between legibility and illegibility 
(cf. Reading the Illegible, where Craig Dwor-
kin explores writings that challenge the nor-
mative referential grammar of a text by 
forming what Leon roudiez calls “networks 
of signification not accessible through con-
ventional reading habits”).6 This is, for in-
stance, the case in Mon’s typewriter poems 
such as “aus den augen aus dem regen” 
(ca. 1962) and “letternfeld” (ca. 1962), 
where the readers/viewers eye has to oscil-
late between typed and overtyped signs. 
 “The logic of chaos and intervals was 
implemented as a technology by the dis-

course network of 1900—through the in-
vention of the typewriter,” states Friedrich 
kittler in Aufschreibesysteme 1800/1900 
(1985), specifying that “Spatially designa-
ted and discrete signs—that, rather than 
increase in speed, was the real innovation 
of the typewriter. … In typewriting, spatia-
lity determines no only the relations 
among signs but also their relation to the 
empty ground.” 7 Mon’s poems register this 
new technological condition of writing, at 
the same time as they play with the limita-
tions of the medium, exploring its potential 
as an instrument for composition and a 
vehicle for the liberation of the reading. As 
Mon writes in artikulationen: “reading is a 
more encompassing process than the de-
ciphering of letters or other fixed signs. 
Whatever is perceptible is readable.” 8 Ad-
ding in Texte über Texte: “Creating in the 
aesthetic sense is an active reading.” 9
 Mon’s concrete and visual poems, re-
sisting the tenacious paradigm of transpa-
rency, are what Johanna Drucker in The 
Visible Word calls “marked” poems (as op-
posed to the “unmarked” poems sacrifi-
cing to the ideology of transparency), are 
often reminding of the physical and mate-
rial conditions of the reading act.10 Liselotte 
Gumpel, in her “Concrete” Poetry From 
East and West Germany, notes, for instan-
ce, how the inversions of words in a Mon 
poem like “spiegel gespiegel” from artiku-
lationen forces the reader to move or the 
page to be moved: “even at the strictly per-
ceptual level, the rhematic connex is stron-
gly sensed here with the white space bet-
ween the print rendering a kind of 
perforation. The poem thus becomes vi-
sible as [a] textual ‘sliver’ … Indeed the text 
gives the impression of having been obtai-
ned from some extant dicentic material th-
rough a random selection, perhaps sto-
chastically enforced, which then caused 
certain integral constituents to fall away. 
The text … is proffered as a mere sampling 
for the reader to combine … in spots, it re-
sembles a grammatical exercise, with 
verbs serialized in different tenses without 
intervening subjects.” 11

 In order to establish tensions, conflicts 
or suspensions between two or more con-
texts or referential spaces, Mon is often 
using different forms of cut-up and collage. 
In his essay ”Text wird Bild wird Text” 
(1986), he describes these techniques, rela-
ting how he began working with newspa-
per material, cutting out large quantities of 
text fragments, forming new text sequen-
ces, treating the newspaper contents as 
text surfaces, cutting sheets into vertical 



or horizontal strips, fragmenting and con-
taminating texts and images, placing the 
strips with even distances on a paper and 
thereby creating a new course of reading 
between the text slivers (cf. works like 
“Steifencollage” (1963) or “Mainstream” 
(1961)), between fragments of text and 
image, and between image moments of 
different origins; or tearing the text and 
picture surfaces out concentrically from 
newspapers and magazines (cf. “bild col-
lage (centrierter Text)” (ca. 1965)), etc. 
Creating new ways of reading, this is what 
Franz Mon’s athematic poetry calls upon. 
As he himself writes:

That which was previously dully reada-
ble trembles in expectation of the text 
that was not seen in advance. The pos-
ter suddenly becomes something that 
can be torn; it resists my hands and 
begins to sing. It answers questions no 
one had ever asked it. The newspaper: 
thin and dry, sprinkled with tiny black 
dots, familiar to me—they open up be-
fore the scissors, I recognize them as 
they do this; but what I now read I did 
not previously know, it exists only 
along this cutting line … traditional 
meanings and common syntax have 
evaporated in the curiosity about “spa-
ces”; a curiosity directed not only 
towards the fragmentation of letters 
and their regrouping along a cut, but 
towards the whole … Once the conven-
tion which converts script instantly into 
sounds and their meaning has been 
abandoned, everything is drawn into 
the suction of the newly forming struc-
ture: in combination with fragmented 
letters, a fold or a tear suddenly acqui-
res the function of punctuation. Cutting 
lines unite signs which hitherto had not 
been connected … Long numbers 
which I cannot pronounce appear, but 
still I can read them, even perhaps for 
the first time.12 

It’s not a sheer accident, then, that Mon 
calls one of his most compelling books Le-
sebuch (1967; 1972), or “reading-book”. A 
“reading-book”—that is, with Helmut Heis-
senbüttel, “a book to read, where the read-
er can experience what it means to read in 
this time, at this moment in history.” 13
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