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Obehagsbehaget 
I mitt konstnärskap kan jag verkligen relatera till begreppen abjection och ”uncanny”, de 

inspirerar mig, och det viktigaste som konstnär är att bli inspirerad. Med inspirationen menar 

jag inte att en ska sitta och vänta på någon gudomlig inspiration, nä jag har gått ur svenska 

kyrkan för länge sen, utan att jobba, jobba, jobba är det som gäller, alla ens misstag leder 

framåt, de leder till att en kan se vad som funkar och vad som inte funkar. Det som inte funkar 

är lika viktigt som det som funkar, det blir en uteslutningsprocess tills en når sitt mål. Sedan 

bör du sno så mycket som möjligt och förklä det till ditt eget. I mitt konstnärskap undersöker 

jag frågor kring det kroppsliga, och framförallt de komplex en skevsjälvbild kan skapa, ett 

fotografi av en själv kan vara något helt annat än den inre bilden en har skapat av sig själv. 

Jag skapar objekt, fotografier och videoverk som driver åskådaren till tankar om kroppen, 

köttet och döden. En igenkännande hud, en relik upphöjd och öppen för granskning. 

Köttsligheten, ett kroppsligt undersökande av kroppens förfall. Jag katalogiserar kroppsliga 

objekt, detta blir för mig ett slags upphöjande av objektet det ges ett värde det blir till en relik, 

men utan en religiös betydelse. 

 

Slakten 
Det var på slakteriet jag såg köttet, där jag fysiskt lyfte det. Min konstnärliga fascination av 

det köttsliga grundar sig förmodligen i denna upplevelse, Att se ett djur upphängt på krok, 

stympat och skinnflått det är en barbarisk och våldsam syn. Dessa bilder satte sig i mig, det 

styrde tankarna mot det köttsliga och den egna döden.  

 

     Kl.17.00 börjar dagen 

Ett par vita stövlar 

Gummihandskar 

Skyddsglasögon 

Vit vattentät overall 

 

Fy fan 

Det vita kaklet täcker väggarna, 

krokar hänger här och var, 



Konstfack  
Kandidatuppsats   
Andreas Kauppi  
 

Tvättställ i rostfritt stål med tillhörande spegel,  

men vem fan vill se sig i spegeln nu? 

Knivar ligger spridda lite här och var, 

Den stora sågen klyver det den kommer åt, 

De vita kakelväggarna är täckta av hår, hud, inälvor och blod. 

Det är nu mitt arbete börjar med att spola bort alla bevis från dagens arbete. 

Efter några timmars spolande, går jag en trappa ner i källaren. 

Ner hit kommer alla inälvor hela magsäckar tarmar och kön. 

Arbetarna på övervåningen har tidigare slängt allt i metalliska rör som leder hit ner. 

Inälvorna är för tunga för att spolas bort, vilket gör att jag måste lyfta bort dem för hand. 

Kl.22.00 

Duschar jag bort alla bevis från min kropp, sedan åker jag hemåt och inväntar en ny 

fantastisk dag. 

 

Teori 
Julia Kristeva skriver i Fasans Makt en essä om begreppet abjection, med abjection menar 

Kristeva bortträngande av det "äckliga". För varför finns det egentligen saker en inte står ut 

med, som när det blir skinn på mjölken och en ryser i hela kroppen, trasiga naglar eller mer 

fundamentalt äckel som kiss, bajs, könsvätskor och allmänt slem. 

”While they always relate to corporeal orifices as to so many landmarks parceling-
constituting the body's territory, polluting objects fall, schematically, into two types: 
excremental and menstrual. Neither tears nor sperm, for instance, although they belong to 
borders of the body, have any polluting value. Excrement and its equivalents (decay, 
infection, disease, corpse, etc.) stand for the danger to identity that comes from without: 
the ego threatened by the non-ego, society threatened by its outside, life by death. 
Menstrual blood, on the contrary, stands for the danger issuing from within the identity 
(social or sexual); it threatens the relationship between the sexes within a social aggregate 
and, through internalization, the identity of each sex in the face of sexual difference.” 
(Kristeva)  

 

Det finns många exempel på konstnärer som har arbetat med abjection, ett bra exempel på 

detta är Marc Quinn som genom att använda sitt eget blod som material till sitt verk Self, 

1991-  Present, där han har tagit form på sitt eget huvud och sedan låtit gjuta av det med det 

egna blodet. Se verk nr:1 
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Ett annat exempel som för tankarna till abjection är Ingrid Berthon-Moine, Red is the colour. 

Vi ser här 12 stycken osminkade kvinnor med mensblod på sina läppar. Berthon-Moine ville 

med detta arbete belysa att tabun kring menstruation inte är ett universellt fenomen.  Se bild 

nr: 2 

 

Kristeva tycker att liket är det absolut bästa exemplet på abjection. "The corpse is death 

infecting life. Imaginary uncanniness and real threat, it beckons to us and ends up engulfing 

us.” (Kristeva)”.  Liket påminner oss om den egna dödligheten, en dyster tanke som en vill 

förtränga. Men ingen väg är så rak som den till döden, sakta konfronteras vi med det 

kroppsliga åldrandet, ett sakta förfall av kroppen. 

 

Olika kulturer har olika relation till liket, och de levandes relation till liket är ett intressant 

ämne. I många fall är liket gömt, undanskuffat, i andra fall möter vi det i en sjukhusbedd, på 

ett bårhus eller vid en svepning. Livet är ingen självklarhet, döden går vi alla emot, vissa 

springer. Jag tänker mig att folk hade och i vissa kulturer fortfarande har en sundare syn på 

döden. Att se den fysiskt döda kroppen i vitögat är nog nyttigt, anhöriga samlas och ser den 

livlösa kroppen, och tar farväl av kroppen den anhörige bar runt på, den fysiska plats den tog 

upp kring dem. Just den kroppen kan inte ersättas. Men som vi nu gör på begravningar, en 

sitter och stirrar på en kista eller urna, det gör döden mycket abstrakt. 

 

Freuds teori om "Das Unheimlice eller uncanny". Betecknar den obehags/ olustkänsla som 

kan uppstå i samband med att hemmet, det familjära, visar sig innehålla ofamiljära element 

som ej kan förenas med hemmet- varpå hemmet förvandlas till något ohemtrevligt. Om jag 

ska koppla Freuds begrepp Uncanny till den egna konstnärliga praktiken, så ser jag på 

kroppen som hemmet det familjära, och vill få in känslan av något ofamiljärt, att något är 

skevt att det inte stämmer. Vi har alla en kropp och vi speglar oss i andras. Jag vill att mina 

verk ska förmedla en känsla av att något skaver, att motivet är något vi känner igen men som 

innehåller något ofamiljärt. En intressant sak med ens kropp är att en inte kan se hela sin 

kropp, kanske skapar en då en djupare relation till de synliga delarna av den egna kroppen. 

Min hand, mitt kön, mina tår de möter jag och ser varje dag. 

Men jag och min nacke vi träffas nästan aldrig. 
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Jag har igenom åren tagit många fotografiska självporträtt på min kropp, kanske gjorde jag 

det just därför att jag ville skapa en närmare relation till de delar av min kropp jag sällan 

möter. 

 

Beskrivning av egna utvalda verk 
Verk nr.3 Everyday flesh 

Ibland ser jag på kroppen som inget mer än en klump av fläsk som tar upp plats. Just detta 

ville jag visa på i en serie fotografier som heter Everyday flesh, där jag placerar den egna 

kroppen i vardagliga miljöer. Det finns få saker som är så sorgsna som en klump av fläsk. 

 

Verk nr.4 Kroppshydda 

En i hoplappad hud skapar en kropp. Detta fotografiska verk visar hur olika delar av hud och 

kroppsdelar kan lappas ihop till något en känner igen. 

 

Verk nr: 5 Kroppshydda 

Det en ser är ett avgjutet ansikte i gips, målat i röd färg, ståendes på en spegel med en svart 

bakgrund. Huvudet vilar som en dödsmask i sitt blod och slutna blick. En sentimental relik, en 

grumlig spegling framför ett mörker. Ett defekt ansikte en könlös mask. 

 

Verk nr: 6 Kroppshydda 

Här ser vi ett fotografi i svartvitt, föreställande ett huvud och en armlös kropp. 

Det finns en hals men inget huvud, det finns en överkropp men inga armar. Men det finns en 

hud fylld med porer, det finns bröst, det är en kvinnlig figur, det finns en igenkänning. 

Dikt 
Jag badar  

i ditt fläsk 

valkarna svalkar  

så 

spänner gomseglet 

och tar rotkanalen 

nedströms 
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Bilagor  
Verk nr: 1 Marc Quinn, Self 
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Verk nr: 2 Ingrid Berthon-Moine, Red is the colour.  
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Verk nr:3 Everyday Flesh 
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Verk nr.4 Kroppshydda  
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Verk nr.5 Kroppshydda  
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Verk nr.6 Kroppshydda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


