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PIPETT 1. 
 

 
”I knew I would end up in the desert (…), more than I knew I would end up 
being an artist.” 
-Andrea Zittel, 20111 
 

Introduktion 
 
I den här uppsatsen kommer jag att arbeta mig igenom tre olika spår som jag förknippar med 
mitt arbete. Då min konstnärliga praktik är disparat i både koncept och estetik, ska detta ses 
som att sticka ned en pipett och suga upp en lösning med partiklar, ur ett större lösningskärl. 
Det handlar om att hitta de minsta gemensamma nämnarna som figurerar i mina arbeten.  
För att simulera idéen med pipetten, har jag skrivit upp 10 spår på lika många lappar och lagt i 
en burk. Sedan har jag blundat, stuckit ned min hand och dragit upp tre stycken. Detta syftar 
till att slumpmässigt välja ut tre spår att fokusera texten kring, precis som skulle kunna ha 
skett med pipetten. 
 
De frågor som jag hoppas att min konst kan vara med och ställa är de av en existentiell natur: 
Vad är människans plats i universum? Hur uttolkar vi naturen kring oss och vilka metoder 
använder vi när vi gör det? Hur hanterar vi logiska paradoxer? Är det en skillnad på ett 
naturligt objekt och ett objekt skapat av oss? Hur skapas myter? Detta är de stora frågorna 
som jag är intresserad av, samtidigt tror jag inte min konst kan svara på någon av dessa – jag 
tror inte att konst överhuvudtaget kan göra det. De färgar min konst mer än att min konst 
handlar om dem. 
 
Jag tror inte heller att dessa frågor ens kan diskuteras väl i text, jag kan det i varje fall inte. 
Detta tar oss i alla fall till spåren. Spåren är alltså de byggstenar som används för att skapa 
min konst, eller för att forma frågorna. Jag har lyckats koka ned det till tio spår som blandats 
till en slags kemisk lösning. Alla tio spår finns presenterade i appendixet i slutet av uppsatsen. 
 
 
De tre spår jag slumpmässigt valt ut är: Öknen, Humorn och Språket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1	(Julin,	Richard	&	Zittel,	Andrea:	Lay	of	My	Land	(Munich:	Prestel,	2011)	p.13	
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Spår 1: Öknen 
 
Jag växte upp på den svenska landsbygden – jag spelade inte fotboll och spenderade således 
många timmar inomhus framför mitt Nintendo 8-bitars, eller Nintendo Entertainment System 
som det egentligen heter, tillsammans med min äldre bror. Vid ett tillfälle fick han ett nytt spel 
som hette Wild Gunman. Det var från början ett arkadspel, som blivit konverterat till konsol. 
Handlingen är mycket enkel, man befinner sig i en klassisk Vilda Västern-setting, och ska 
skjuta fienden innan den skjuter en. För att kunna spela behövde man ha ”The NES Zapper”, 
en slags specialkontroll formad som en pistol, men det hade varken jag eller min bror en 
aning om. Således blev det en annorlunda upplevelse. Kassetten trycks i, en cowboy kliver in 
på skärmen, skriker ”FIRE” och höjer sitt vapen som blixtrar till. Och sedan blir skärmen 
svart. Vi försökte många gånger förstå vad vi gjorde för fel, utan att inse att det faktiskt var 
hårdvaran som gjorde det omöjligt för oss att spela. Hur som helst minns jag än idag det 
dystra landskapet i spelet, den pixliga kaktusen, det sandfärgade berget i bakgrunden och den 
torra sparsmakade vegetationen på marken. Jag minns att jag älskade det, och att jag inte 
brydde mig om att vi dog gång på gång. För mig var det just landskapet som gjorde att jag 
ville återuppleva momentet. Inte för att jag var speciellt fascinerad av det, utan för att det var 
en slags behaglig känsla. Känslan av att sitta i Götene, en klassisk svensk ”håla” med villor 
och få våldsbrott, alldeles för nära TV:n och dö och återuppstå – i öknen. 
 

 
Figur	1:	Stillbild	från	'Wild	Gunman',	utvecklat	av	Nintendo,	1984	

 
Jag har aldrig varit i någon öken. Jag har heller ingen större lust att resa till dit. Men jag gillar 
att tänka på öknen, och att veta att den är där. Mina tankar och föreställningar om den, 
kommer ifrån andrahandskällor och framförallt – fiktionen; TV-spel, westernfilmer, Lucky 
Luke. Jag tänker att det är lätt att gå vilse där, att navigera i ett slags landskap som 
återupprepar sig själv gång på gång. En loop, som man fastnar i. Eller om man så vill, en 
navigation i ett slags ingenting.  
 
När jag pratar om ”Öknen” menar jag givetvis en sandöken. Det finns många olika öknar – 
men jag menar den mest generiska av dem. Stora böljande dyner. Antagligen är det en sådan 
de flesta tänker på om man är född och uppväxt i norra Europa, när man hör ordet ”Öken”. 
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I filmen Paris, Texas2  från 1984 återvänder Travis till sin familj, efter 4 år i öknen. 
Inledningsvis får vi inte veta mycket om vad det var som fick honom att lämna sin flickvän 
och son – han är väldigt fåordig och verkar inte ha pratat med någon under åren i 
Mojaveöknen i Kalifornien. I filmens upplösning får vi veta att Travis var otroligt 
kontrollerande och våldsam mot sin partner Jane, och att han till slut inte kände någonting alls 
längre, för något. Han har kommit till insikt med detta och beskriver i tredje person hur han 
drömde sig bort: ”He wished he were far away, lost in a deep vast country where nobody 
knew him, somewhere without language, or streets.” Travis beskriver längtan efter öknen. Att 
söka i öknen är således att söka efter sig själv, eller att skapa en ny identitet. Travis återvänder 
som en ny människa, en reinkarnation av sig själv. När Moses enligt Bibeln ledde sitt folk ut 
ur Egyptens slaveri tog det 40 år att ta sig till Israel. I verkligheten skulle det ta cirka 1,5 år att 
vandra den sträckan, om man går långsamt. Enligt Thor-Leif Strindberg, skribent på 
Alltombibeln.se handlar detta inte alls om att man gick vilse eller fel, utan att Moses avsiktligt 
lät folket leva tillsammans som nomader, för att svetsa samman gruppen och göra dem till 
”ett” folk.3 
 
Att arbeta med öknen, sökande och myter synkront finns det flera exempel på i det samtida 
konstnärliga skrået. Francis Alÿs moderna klassiker When Faith Moves Mountains, där en stor 
grupp människor hjälptes åt att flytta en sanddyn en kort sträcka i Ventanillaöknen utanför 
Lima i Peru, är en självklarhet att nämna i relation till öknen och det religiösa. Speciellt titeln 
(…faith…) antyder att det skulle handla om just en religiös eller andlig upplevelse. Om vi 
glömmer att konst har ett egenvärde, åstadkommer gruppen egentligen ingenting. På ett 
flygfoto skulle man antagligen inte se någon större skillnad före och efter händelsen, inte 
heller kommer det att ge något bestående intryck, i form av fossillämningar eller liknande till 
eftervärlden, som land-art annars ofta kan tänkas göra. Det går också lätt att föreställa sig att 
gruppen tillsammans med Alÿs, likt Moses folk, svetsades samma och blev starkare. På 
Guggenheims samlings (där verket idag ingår) hemsida beskrivs detta väl: 
 
                ”(…)That the participants managed to move the dune only a small distance 
mattered less than the potential for mythmaking in their collective act; what was “made” then 
was a powerful allegory, a metaphor for human will, and an occasion for a story to be told 
and potentially passed on endlessly in the oral tradition. For Alÿs, the transitory nature of 
such an action is the stuff of contemporary myhth.”4 
 

 
 

                                                
2	Wenders,	W.	(Dir.)	(1984).	Paris,	Texas.	USA:	20	Century	Fox	
3		Stindberg,	Thor-Leif,	www.alltombibeln.se/bibelfragan/varfor40.htm	(27/2	2017)	
4	Guggenheim	Collection	Online:	https://www.guggenheim.org/artwork/11412	(19/2	2017)	
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Figur	2:	"When	faith	moves	mountains",	Francis	Alÿs,	2002	

 
Mungo Thomsons videoverk The American Desert (for Chuck Jones) från 2002 är en slags 
blandning mellan det spirituella, eller religiösa, och det populärkulturella. Videon består av ett 
antal klipp tagna från de tecknade ikoniska filmerna (skapade av just Chuck Jones) om Wile 
E. Cayote och Roadrunner, eller Gråben och Hjulben som de heter på svenska. Men i 
Thomsons verk ser vi inte skymten av de två karaktärerna. Han har valt ut bakgrundsklipp 
som bara visar landskap. Som publik upplever man givetvis en saknad efter de två djuren, 
men efter en stund flyttas ens fokus och man sugs in i de suggestiva landskapsbilderna. Öknen 
som visas är inte speciellt verklig. Det finns klippor som förnekar gravitationslagarna, 
neonfärgad sand, platåöknar uppblandade med sandöknar. Thomson beskriver detta: 
 
” I was interested in the desert as a site for your vision quest, or your acid trip, your getaway, 
your escape to the wastelands beyond civilization. (…) Mostly it is this fantastical, 
psychedelic, version of the desert which is kind of a mash-up of all existing deserts. (…) One 
imaginary, platonic desert.”  
- Mungo Thomson, 20145 

                                                
5	Thomson,	Mungo:	föreläsning	på	The	Hammer	Museum:	https://vimeo.com/90582437	(27/2	2017)	
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Figur	3:		Stillbild	från	"The	American	Desert	(for	Chuck	Jones"),	Mungo	Thomson,	2002	

Det verkar alltså som att Thomson är mer intresserad av människors projektion av öknen än 
den faktiska öknen, och öknen som en plats att ”försvinna” på, precis som rollfiguren Travis 
beskrev i Paris, Texas. Tanken på öknen skapar öknen.  
 
Mitt verk Disappointing Mirages från 2014, består av 12 handgjorda kaktusar i lera placerade 
i massproducerade IKEA-krukor. Titeln är egentligen nyckeln till hela verket. I verkligheten 
är en hägring (mirage på engelska) ett optiskt fenomen som uppstår vid stora 
temperaturskillnader mellan olika höjder. Ljusstrålar kan under dessa förhållanden böjas och 
på så sätt kan föremål som finns bortom horisonten bli synliga över den. Ett annat exempel är 
att luften ovan en het asfaltsväg kan se vågig eller blöt ut. Det är alltså ingen optisk illusion i 
vanlig mening utan ett fysikaliskt, verkligt, fenomen. Så är det inte i fiktionen. I 
serieteckningar eller westernfilmer möter vi oftast en törstig hjälte som planlöst stapplar fram 
över sanddynerna. I fjärran ser han plötsligt (det är ju oftast en han) ett vattenhål eller i bästa 
fall en saloon. När han kommer närmare försvinner det framför ögonen på honom, det hela 
var en synvilla och hans uttorkade hjärna spelade honom ett spratt. En hägring i verkligheten 
är alltså lika verkligt som något annat optiskt fenomen, t.ex. en regnbåge. En hägring i 
fiktionen är en hallucination. Precis som Thomson i exemplet ovan är jag mer intresserad av 
den fiktiva, ”fejkade” öknen än den verkliga. Min idé bakom verket är ganska simpel – går 
det att bli besviken på en hägring? Det hela är en oxymoron. En hägring är ju som sagt bara 
en hallucination, och i exemplet med westernhjälten visar hjärnan en bild av det som allra 
helst önskas – i detta fallet vätska. Men, om man kan bli besviken, hur skulle en sådan 
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hägring i ett sådant fall se ut?  

 
Figur	4:	"Disappointing	Mirages",	2014,	Richard	Krantz	

Ur den frågeställningen materialiserades kaktusarna. Går det att få en tråkigare hallucination 
än av något som ändå finns runt omkring en? Att kaktusarna i konstverket inte är verkliga, 
utan ser vågiga ut, är en flört till verklighetens hägringar. Att de är gjorda i lera, ett naturligt 
material, placerade i masstillverkade krukor från IKEA är ett försök att prata om det naturliga 
och det artificiella. Eller om man så vill, det fejkade och det verkliga. De liknar också mer 
kaktusar från serietidningar än naturliga, och är något platta – som något man kan se långt 
borta i horisonten. 
 
Det naturliga och det artificiella (i öknen) är också en av grundidéerna i mitt verk Detail From 
Deep Blue från 2016. Det består av ett stort antal lentikulära tryck. Bilderna påminner om 
vykort till utseendet, och är tryckt med en 2-flips-teknik. Betraktaren ser en bild från en 
vinkel, och en annan från den andra. De två bilderna som det skiftar mellan i verket är en 
PET-flaska som det hälls vatten ur, och en kamel. Båda bilderna är tagna från internet och har 
en stockphoto-estetik. Bakgrunden till idéen var att ta två olika bilder som beskriver samma 
sak. Både en kamel och en vattenflaska är behållare för, och transportör av vatten. Precis här 
är det en konflikt mellan verkligheten och fiktionen. I verkligheten har kameler en fettreserv i 
pucklarna. I serietidningar beskrivs det ofta som flytande vatten, som att det bara skulle vara 
att sätta en kran in i puckeln så har man en vattenkälla. Denna bild är givetvis spridd bortom 
serietidningarna, det finns t.ex. ett australienskt företag vid namn Camel Tanks som tillverkar 
vattentankar. I deras logo är tillochmed en kamels pucklar utbytta mot en vattentank! 
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Figur	5:	"Camel	Tanks"	logotyp	

 
Hursomhelst, om vi accepterar en kamel som en vattenbehållare, blir detta en intressant loop. 
Den ena behållaren är naturlig, den andra är massproducerad i fabriker. När en besökare rör 
sig fram och tillbaka framför korten, växlar bilderna mellan det naturliga och det 
massproducerade. Till utseende dominerar dock det massproducerade, genom att de så 
mycket liknar vykort.  
 
 

 
Figur	6"Detial	from	Deep	Blue",	Richard	Krantz,	2016	

Verket leker också med en hägringsmetodik. Vatten är som sagt den vanligaste hägringen i 
fiktionen, och när man som besökare rör sig fram och tillbaka framför verket ser man vattnet 
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försvinna och återuppstå framför ögonen. Ibland som en kamel och ibland som en flaska, men 
vattnet är aldrig statiskt. 
 
Kanske blir kärnan i dessa exempel tydligast i Pierre Bismuths film Where is Rocky II? från 
2016. Bismuth är konstnär men jobbar mycket med och mot det populärkulturella. I filmen får 
vi följa en privatdetektiv som letar efter ett mytomspunnet verk av konstnären Ed Rusha. 
Verket, som just ska ha fått titeln Rocky II, är en skulptur i fiberglas och ska mer eller mindre 
vara en replika av en av de stora stenarna som det finns många av i Mojaveöknen (förövrigt 
samma öken som Travis vandrar genom i Paris, Texas). Myten säger att Rusha på 70-talet 
transporterade skulpturen ut i öknen och placerade den bland en grupp av stenar som den 
liknar. Mycket litet finns dokumenterat av detta, och Rusha är (också i filmen) tystlåten 
angående verket, även om han mer eller mindre erkänner att det existerar. Filmen är dock 
ingen dokumentär. Vissa scener är, eller iallafall verkar vara, manusdrivna. Men den är inte 
heller en mockumentär – Bismuth och hans kollegor har faktiskt varit ute i öknen och letat 
efter verket, och privatdetektiven i filmen är privatdetektiv på riktigt. Dessutom liknar filmen 
till ytan vilken blockbuster som helst. Bismuth kallar den hellre för ”fake fiction”: 
 

        ”Our point of departure is very close to what is used in reality-television, which starts 
from a genuine situation and characters and involves trying to build up a believable 
narrative. The reason I call it “fake fiction” is that, as opposed to a fake documentary, my 
film is simply not fake! We are not faking a documentary. We are actually doing the opposite. 
We used real events and people and tried to make the narrative look totally fictional.” 
 -Pierre Bismuth, 20156 
 
Alltså är filmen ett konstverk om ett mytiskt verk gömt i öknen, presenterat på ett sätt som gör 
att vi tvivlar på sanningshalten i hela historien. Ett verk om ett verk som kanske inte finns, 
och som på så vis skapar ett nytt verk. En myt som ger näring åt en ny mytbildning. Att 
väldigt få förutom Bismuth själv verkar ha känt till verkets existens innan filmen bidrar 
oundvikligen till detta. Rent konkret är det också givetvis en omöjlig uppgift – om man skulle 
hitta någon som har mera kunskaper om verket än Rusha själv (som ju är tystlåten i frågan) så 
är det ändå runt 35 år sedan det placerades ut, och eftersom verket är gjort för att likna de 
existerande stenarna i öknen, är det givetvis lätt att missa ens om man skulle stå framför det. 
Detta ger alltså en slags loop. Bismuth och hans team söker efter något som kanske inte finns, 
och som antagligen inte går att hitta, i ett landskap där mycket ser likadant ut. De navigerar i 
ett slags ingenting, som jag nämnde i inledningen. Det spirituella i det här är inte långt borta 
från de ovan nämnda exempel hos Thomson och Alÿs. Eller Moses, för den delen. Bismuth 
skapar sin egen profetia, sökandet är det som söks. För att återigen citera Bismuth själv: 
I’dont actually care about the rock!”.6 Att verket handlar om en myt som när en annan myt 
blir extra tydligt om man tittar i online-verkförteckningen över Magasin III:s samling, där en 
trailer-verision av Where is Rocky II? ingår. Där står att finna ”På begäran av konstnären är 
information om verket endast tillgängligt på Magasin III”7. Detta kan givetvis bero på en rad 
omständigheter, men det är lätt att leka med tanken att Bismuth själv tvingar oss söka om vi 
vill veta mer om verket. Vill vi ta del av det måste vi själva ta oss till Magasin III och titta på 
trailern. I öknen får man ingenting gratis.  
 

 

                                                
6	Bismuth,	Pierre,	i	Albertz,	Thorsten:	Hidden	to	be	found	or	hidden	to	be	forgotten,	Inside	Burger	Collection,	
2015:	http://insideburgercollection.org/wp-content/uploads/2015/11/96BC.pdf	(2/3/2017)	
7	Magasin	III	Samling	Online:	https://www.magasin3.com/konstverk/where-is-rocky-ii-trailer/	(19/3/2017)	
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Spår 2: Humorn 
 
I åldern 10 – 16år hette min bästa vän Lars. Vi fann varandra ganska snabbt när vi började 
fjärde klass. En oktoberdag bestämde vi oss för att gå till ”kiosken” som låg ganska nära 
Lars hus. Där köpte Lars en glass, halvt på skämt – det var ju i oktober – halvt på allvar – 
han berättade att han ändå var sugen på glass. Det hela kändes ganska sunkigt när vi kom ut 
ur kiosken. Det småduggade och det var kallt. När Lars hade tagit ett par tuggor på sin 
nyinköpta Magnum Original kastade han den med full kraft rakt ut i luften. Den landade på 
mitten av den tomma vägen med ett ljud jag minns tydligt än idag, men som inte kan 
översättas väl till text. Ett slags dovt, dämpat ”poff”. Sedan låg den där – glassen. Jag minns 
att jag vid detta tillfälle nästan bröt ihop av skratt. Det är till dags dato något av det roligaste 
jag varit med om, och något som jag tänker på minst en gång i månaden. Det är således 
också det roligaste jag gjorde tillsammans med Lars, i alla fall det som har etsat sig fast mest. 
Skulle man försöka beskriva det dramaturgiskt så skulle det vara något i stil med ingenting – 
ingenting – ingenting – ingenting – punchline – ingenting – ingenting –ingenting-ingenting.  
 
Jag tror att historien med Lars och glassen är så tilltalande och ”kul” för att det var ”på 
riktigt”. Detta angränsar till en term myntad av konstnären David Robbins, kallad Concrete 
Comedy. 
 
Concrete Comedy är ett slags alternativ till vad Robbins kallar för Mainstream Comedy. Han 
beskriver Mainstream Comedy som de kulturella företeelserna man oftast tänker på när man 
hör orden ”komedi”, eller ”humor”. Bland dessa kan nämns teater, tv-program, film, stand-up 
och sketcher. Det som binder samman dessa är det verbala (roliga fraser), det illusionistiska 
(de roliga fraserna sägs av karaktärer. Eller som i stand-up där komikern refererar till ämnen 
bortom scenen som publiken då föreställer sig) och slutligen det narrativa (det finns någon 
form av story, även om denna kan vara fragmenterad eller oklar).8  
 
Robbins menar att Concrete Comedy istället är en inställning till humor som bygger på objekt 
och handlingar. Att göra istället för att säga. Medans Mainstream Comedy bygger på 
föreställningar och en slags låtsas-värld, är Concrete Comedy på riktigt. Robbins kallar det för 
icke-fiktiv komedi. Concrete Comedy är således ingenting som är öronmärkt till 
samtidskonsten, utan något som sker hela tiden. 
 
”Things done for real, for their own sake. By people who are not characters in make-believe 
scenarios but instead and only themselves. This will always pack a greater existential wallop 
than pretending will. Concrete Comedy taps the power of the actual. The difference is 
enormous.” 
-David Robbins, 20148 

 
Inom konsten finns alltså både Mainstream- och Concrete Comedy, i min egen konst finns 
exempel från båda: 
 

                                                
8	Robbins,	David:	Utbildningsvideo	för	MOCAtv:	https://www.youtube.com/watch?v=Wr5EJA9uNAw	
(26/3/2017)	
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Figur	7:	"Spoken	Word",	Richard	Krantz,	2016	

Verket visar en dinosaurie som säger: Don’t call me prehistoric you posthistoric asshole! 
Enligt Robbins definitioner är detta ett typexempel på Mainstream Comedy. Det är verbalt, en 
rolig fras sägs. Det är en påhittad karaktär som säger det. Den är del av ett narrativ som är lätt 
att visualisera – vi känner alla till dinosaurien som en förhistorisk varelse. 
 
Vidare till nästa exempel:  
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Figur	8:	"West	Coast	Sunset",	Richard	Krantz,	2016	

Det här verket visar en orm placerad bredvid en radio. Radion spelar uteslutande death metal-
låtar från det tidiga 90-talets USA. Volymen på radion är väldigt låg, och som besökare hör 
man mest distade gitarrsolon och sprakande growlingar. Det finns mycket ”kul” i detta, som 
är svårt att beskriva. Ormen som symbol representerar, i alla fall i kristendomen, Djävulen 
och det onda. Dödsmetall blev under 80- och 90-talet beskyllt för att vara musik för 
djävulsdyrkare och locka ungdomar in i mörkret. Kontrasten mellan den löjliga lilla ormen 
och dödsmetall på låg volym har något humoristiskt över sig. Jag anser att det senare verket är 
otroligt mycket bättre än det första. Det är ett verk som besökarna kan återkomma till, som är 
roligt mer än en gång. Det första exemplet med dinosaurien är rolig en gång. Eller som 
Robbins uttrycker det: 
 
”Heard for the 5th time, is a funny thing said still funny? A funny thing done stays funny, 
since the comedy of doing engages behaviour – what we do and the way we do it. A funny 
thing done bypasses language. A funny thing done rewards repeted viewings. (…) We never 
get to the bottom of it, because we never get to the bottom of us” 
-David Robbins, 20149 

 

Och vidare: 
 
”In spoken comedy, the body is given little to do other than to fall down in some amusing 
way; in the comedy of doing, the body builds a world” 
-David Robbins, 20119 
 

                                                
9	Robbins,	David:	Concrete	Comedy	An	Alternative	History	of	Twentieth-Century	Comedy	(Copenhagen:	Pork	
Salad	Press,	2011)	p.21	
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Jag menar inte att Mainstream Comedy egentligen är sämre än Concrete Comedy, det är bara 
bra att vara medveten om att komedi och humor inte är ensidigt. Från början såg jag humor 
som en restprodukt i min praktik, lite roligt slagg bredvid något som egentligen handlar om 
någonting allvarligt. På senare tid har jag försökt arbeta mer aktivt med det. Någonting roligt 
med lite slagg runt omkring det som kanske handlar om någonting allvarligt. Slaggprodukten 
har blivit produkten. 
 
För mig är Concrete Comedy svårare att skapa än Mainstream, men det är också med den som 
mina konstverk blir djupare och existentialistiska, samtidigt som de fortsätter att vara 
komiska. Mainstream Comedy blir oftast bara roliga, eller bara allvarliga.  
	
	
Spår	3:	Språket	
	
Textkonst är ett otroligt brett ämne. Därför kommer vi att fokusera på text som har dubbla 
betydelser – och i synnerhet ett användande av språk för att skapa bilder och loopar, då det är 
skärningspunkten mellan min egna praktik och textkonst. Texter och ord där texterna går 
bortom det litterära. Min egen praktik angränsar lite till Concrete Poetry (givetvis har David 
Robbins, som diskuterades i Spår 2, lånat det namnet till sitt Concrete Comedy), som är en 
rörelse där det typografiska har större betydelse än det litterära. Att bygga bilder med ord och 
bokstäver, för att beskriva det i korthet. Jag är dock mer intresserad av när ord och bokstäver 
skapar bilder i huvudet, att se bortom texten. 
 
En person som arbetat på det här sättet, med en minimalistisk stil inom Concrete Poetry är 
Aram Saroyan. Han ”slog igenom” på 1960-talet med ett-ords-dikten: lighght. Det är inte 
Concrete Poetry på det sättet att typografin är viktigare än det som skrivs. Det som läses, eller 
som man försöker läsa, är ändå kärnan. Samtidigt är det mycket långt från klassisk poesi. 
 
“The difference between “lighght” and another type of poem with more words is that it 
doesn’t have a reading process. Even a five-word poem has a beginning, middle, and end. A 
one-word poem doesn’t. You can see it all at once. It’s instant.”  
-Aram Saroyan, 200710 
 
Vad Aram beskriver här är ett ord som blir en bild, genom en enkel felstavning. Det går inte 
att läsa ordet från höger till vänster, det går bara att se helheten på en gång. Verket beskriver 
inte ljus (light), verket lyser självt. Jag försöker jobba liknande, även om jag ofta arbetar med 
mer än ett ord. Jag försöker ofta skapa textverk som går att läsa uppifrån och ner (jag arbetar 
ofta med listor), men där orden ändå mer blir en bild än något litterärt. Ett exempel på det här 
är bsgr från 2016. Det är en lista med fyra ord tryckta på aluminium: 
 

                                                
10	Saroyan,	Aram:	Complete	Minimal	Poems	(New	York	City:	2007)	p.8		
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Figur	9:	"bsgr",	Richard	Krantz,	2016

 
Verket kan läsas på olika sätt. Det går att se det som en sekvens, där det ena ger det andra: 
  
	 	
  
  
Det hela är logiskt, brons leder till silver, leder till guld som leder till retriever. Samtidigt blir 
det absurt när en lista på metaller leder fram till en hundras. De tre första orden är helt i sin 
ordning, men det sista ställer allt på ända. Men sekvensen är fortfarande komplett och logisk. 
Den hänger ihop. Samtidigt bryts ens läsning av. De två sista orden måste läsas ihop, som ett 
namn på något. Detta gör att man måste läsa verket flera gånger för att ta in det helt. 
Det går även att läsa verket som en mening, och se hela verket som en beskrivning av en 
specifik Golden Retriever. En Bronzed silvered Golden Retriver. Något som på engelska är 
bronzed är solbränt, ofta fejkat genom olika brun-utan-sol-krämer. Något som är silvered är 
åldrat, och brukar beskriva en äldre, grånande (men ändå stilig) mansperson. Läser man 
verket på det här sättet beskrivs alltså en fake-tanad, gråhårig svensson-hund. Oavsett om man 
läser det som en mening eller som en sekvens skapas en bild, som går bortom det litterära. 
 
En av de textkonstnärer som har haft störst inflytande över min praktik är tveklöst Kay Rosen. 
Vissa av hennes verk skulle kvalificera som Concrete Poetry, men hon tar det ett steg längre, 
bortom det typografiska utan att för den skull fastna i det litterära. Ett bra exempel på detta är 
verket Ugly Duckling från 1990. Det är helt ”enkelt” ett screentryck av en lista med efternamn 

Bronzed  Silvered  Golden  Retriever 
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tagna från S-delen i telefonkatalogen från Gray i Indiana, där Rosen är baserad.  

 
Figur	10:	"Ugly	Duckling",	Kay	Rosen,	1990	
 
 
 
Rosen har valt ut namn som inte låter särskilt eleganta och placerat dem i bokstavsordning. 
Alla namn bygger en sekvens som leder fram till det sista namnet, Swan, som fullbordar 
verket, och samtidigt omkullkastar sekvensen. Alla andra namn är där endast för att leda fram 
till Swan. Titeln på verket, Den fula ankungen på svenska, är givetvis en stor del i läsningen. 
Det är alltid intressant när titeln, som är en text, färdigställer en annan text. Titeltexten är 
nyckeln med vilket textverket läses. 
 
Rosen, som har en bakgrund i lingvistik, berättar hur språket alltid varit en bild för henne och 
hur hon alltid söker efter ett samband mellan språkets mening och utseende: 
 
“My background is linguistics. (…) The first image that I saw was language.  (…) I am 
interested in when language and meaning reinforce each other. When I discover something in 
language and its form and its function, that is a eureka-moment for me.” 
-Kay Rosen, 201611 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Rosen,	Kay:	Artist	talk	på	The	Contemporary	Arts	Museum,	Houston:	
https://www.youtube.com/watch?v=oMIHxSEHpi8	(18/3/2017)  
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Summering 
 
Då har vi nått avslutningen på PIPETT 1.  Vad kan vi kanalisera ur de upplockade spåren?  
 
I Spår 1, Öknen, kommer vi fram till att det viktiga med öknen för min konst är det mytiska, 
det sökande och det återupprepande landskapet. Med hjälp av exempel vill jag påvisa att den 
fiktiva öknen, kommunicerad genom bland annat populärkultur, är minst lika slagkraftig som 
den verkliga.   
 
I Spår 2, Humorn, handlar det om hur rolig konst kan fungera som en grogrund för 
existentialistiska frågeställningar. Concrete Comedy är ett sätt att gå bortom vanlig humor, det 
fungerar utan timing eller roliga fraser. Det är komedi på riktigt.  
 
Spår 3, Språket, tar upp text och språk som bilder. Speciellt viktigt för mig är när mina texter 
skapar en slags loop eller en sekvens som skapar olika bilder beroende på hur de läses, eller 
vem som läser dem. 
 
Det finns flera anledningar till varför pipett-metoden har använts. För mig handlade det mest 
om att skapa ett verktyg för att skriva uppsatsen på ett koncentrerat sätt. Hade 3 helt 
annorlunda spår (se appendixet) plockats upp, hade exemplen ur min egen och andras 
praktiker varit annorlunda. Men, kontentan och pudelns kärna hade varit densamma.   
 
Alla spår är individuella men länkade. Eller, snarare, de påverkar varandra. I lösningen finns 
alltså delar av helheten och hela helheten. Spåren färgar av sig i lösningen och i varandra. 
Eller som Marilyn Ferguson beskriver hur en holografisk bild fungerar - ”Om hologrammet 
skärs i bitar, kommer varje enskild bit att rekonstruera hela bilden ”12. Pipett-metoden 
fungerar således för att den hjälper en att reda ut den stora röriga oidentifierbara blobb som 
mitt eget, och många andras, konstnärskap vid första anblicken kan vara.  
 

Givetvis är det också så, att det kan finnas oidentifierade spår kvar i lösningskärlet, som inte 
ens finns representerade i appendixet. Jag tror starkt på att det finns företeelser och teman i 
mitt eget, och egentligen allas, konstnärliga praktiker och liv, som man inte har en aning om 
var de kommer ifrån, eller som ens går att ta på. Varför man tycker om eller avskyr något, 
varför man är som man är. Det är något alla konstnärer och konstintresserade alltid ska hålla 
en dörr öppen för – de små detaljerna vi inte märker men som påverkar verken i det fördolda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12		Ferguson,	Marylin,	Karl	Pribrams	Föränderliga	Verklighet,	i	Wilber,	Ken	(ed):	Det	Holografiska	Paradigmet	&	
andra	paradoxer	(Göteborg:	Bokförlaget	Korpen,	1986)	p.26	
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 APPENDIX 
 
Nedan följer en lista och korta beskrivningar av de 10 spår som fanns i ”lösningskärlet” från 
början. 
 

1. Öknen:	Jag	är	fascinerad	av	det	oändliga	med	öknen.	Det	är	en	plats	för	myter,	en	plats	där	tiden	står	
still,	en	plats	för	regeneration.	Det	är	ett	landskap	som	hela	tiden	växer,	en	slags	växande	död	massa.	 
	

2. Humorn:	Humor	såg	jag	länge	som	en	restprodukt	i	mitt	arbete,	något	som	oundvikligen	fanns	kvar	
efter	att	verket	sagt	sitt.	Så	är	det	på	ett	sätt	fortfarande,	men	även	om	det	är	en	restprodukt	så	är	det	
viktigt	att	tänka	på	hur	det	fungerar	att	aktivt	arbeta	med	den,	vad	som	är	skillnaden	mellan	enkla	
vitsar	och	en	humor	som	går	djupare. 
	

3. Språket:	Språk	och	texter	som	bilder,	bortom	men	besläktat	med	Concrete	Poetry.	När	bilderna	
befinner	sig	i	huvudet	på	betraktaren	snarare	än	på	pappret	(eller	hur	nu	texten	presenteras).	
Ordvitsar	presenterade	i	diktformat,	listor	och	kontraster.	
	

4. Tur:	Jag	förutsätter	alltid	att	jag	ska	ha	tur	när	jag	skapar	ett	verk.	Att	det	finns	något	där	som	jag	inte	
har	tänkt	på	när	jag	börjar	arbeta	med	det.	Ett	exempel	är	mitt	verk	Evolution	som	helt	enkelt	är	en	
lista	på	förnamnen	på	alla	de	som	har	spelat	Batman.	Namnet	upprepas	en	gång	för	varje	film.	(Adam,	
Michael,	Michael,	Val,	George…).	När	jag	skapade	verket	hade	jag	inte	tänkt	på	hur	många	kristna	
konnotationer	som	fanns.	Adam	som	den	förste	mannen,	Christian	nämns	3ggr…	Verket	byggde	sig	
själv,	bortom	mig.	
	

5. Apokalypsen:	Den	kultur	jag	ofta	konsumerar	har	ofta	att	göra	med	katastrofen.	Jag	fascineras	när	
loopar	och	paradoxer	uppstår	i	dessa.	Detta	visar	sig	ofta	i	min	konst	–	dels	när	jag	bygger	något	själv	
så	har	det	ofta	en	dystopisk	ton.	Dels	refereras	det	ofta	till	katastrofen,	direkt	eller	indirekt.	
	

6. Den	vetenskapliga	världen:	Innan	konsten	planerade	jag	att	bli	ingenjör	då	jag	alltid	varit	intresserad	
av	vetenskap	och	vetenskapliga	metoder.	Även	här	är	det	mest	kvantfysiken	och	dess	paradoxer	som	
varit	det	centrala.	T.ex.	The	Observer	Effect.	Det	sistnämnda	beskriver	hur	man	påverkar	resultatet	i	
ett	experiment	bara	genom	att	genomföra	det.	 
 

	
7. Serietidningar:	Estetiken	i	klassiska	serietidningar	influerar	min	praktik.	Grälla	färgscheman	och	stora	

ögon.	Även	hur	en	annan	verklighet	är	möjlig	i	serietidningar:	När	Gråben	springer	ut	över	en	klippa	
står	han	still	i	luften	tre	sekunder.	
	
	

8. Tid:	Tidsuppfattning,	tidsresor,	tidsmätning...	Einsteins	relativitetsteori	har	bevisat	att	tiden	(eller	
tidsuppfattningen)	är	relativ.	Hur	kommunicerar	vi	med	en	civilisation	i	framtiden?	Det	paradoxala	
med	tidskapslar	–	många	är	redan	utdaterade	när	de	läggs	ned	i	jorden. 
 

	
9. Rollen	som	amatör:	När	jag	ska	konstruera	något	tar	jag	ofta	rollen	som	amatör.	Jag	har	alltid	

uppskattat	konstverk	som	har	en	sann	DIY-estetik,	utan	att	det	blir	forcerat.	Hur	skulle	ett	konstverk	
se	ut	om	det	har	glömt	bort	att	det	är	ett	konstverk?	
	
	

10. Underliggande	mörker:		Alla	mina	verk	leker	med	en	slags	ledsenhet,	eller	ett	underliggande	mörker.	
Ibland	visar	sig	detta	i	titeln,	ibland	mera	bokstavligt	i	verket.			
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Vissa Spår-delar i uppsatsen är längre än andra. Jag skrev hela tiden på dem samtidigt, organiskt, men vissa spår 
är helt enkelt större. Vissa partiklar tar upp större plats än andra i pipetten. Eller snarare, vissa spår kan säga flera 
saker av betydelse än andra. Utan jämförelse med de övriga spåren som fanns med i kärlet från början, kommer 
här ett cirkeldiagram över vilka spår som sade mest: 
 

 
 
Utgår vi från den här pipetten är alltså min konst 59% Öken, 22% Humor och 19% Språk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelning

Öknen Humorn Språket


