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Abstract	  

	  

My	  head	  is	  the	  place	  where	  everything	  starts.	  My	  bachelor	  project	  is	  telling	  the	  

story	  about	  my	  way	  of	  working	  with	  clay.	  My	  head	  is	  the	  boss	  of	  everything,	  not	  

my	  hands,	  not	  my	  body.	  I	  need	  my	  body	  to	  move	  material	  but	  nothing	  else.	  The	  

important	  thing	  for	  me	  is	  to	  let	  the	  head,	  the	  brain	  rule.	  	  

I	  do	  not	  see	  my	  head	  as	  a	  symbol	  for	  a	  “smart”	  and	  structured	  place,	  I	  see	  my	  

head	  as	  the	  place	  where	  my	  personality	  starts.
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Inledning	  

	  

Jag	  vill	  inte	  undersöka	  något.	  Jag	  vet	  redan	  hur	  det	  ligger	  till	  för	  mig.	  Jag	  vill	  

skriva	  en	  text	  om	  hur	  huvudet,	  hjärnan	  och	  tanken	  är	  det	  som	  är	  viktigt	  för	  mig	  

i	  mitt	  arbete	  med	  material	  och	  då	  i	  huvudsak	  materialet	  lera.	  Det	  är	  mitt	  huvud,	  

min	  hjärna	  och	  mitt	  medvetande	  som	  gör	  mina	  skulpturer,	  inte	  mina	  händer	  

eller	  min	  kropp.	  Jag	  behöver	  min	  kropp	  för	  att	  kunna	  lyfta,	  klämma	  fast	  eller	  ta	  

bort	  material	  men	  i	  övrigt	  är	  det	  mitt	  huvud	  som	  gör	  allt.	  Händerna	  sitter	  fast	  i	  

huvudet,	  de	  kan	  inget	  av	  sig	  själva.	  I	  mitt	  sätt	  att	  arbeta	  finns	  inte	  handens	  

kunskap.	  Jag	  vill	  ställa	  mig	  utanför	  diskussionen	  om	  handens	  tysta	  kunskap	  och	  

lyfta	  fram	  mitt	  sätt	  att	  arbeta	  i	  ett	  klassiskt	  konsthantverksmaterial.	  

Jag	  är	  inte	  ute	  efter	  att	  raljera	  över	  handens	  kunskap,	  jag	  noterar	  att	  andra	  

personer	  har	  kunskap	  som	  sitter	  i	  händerna	  och	  kroppen.	  Jag	  har	  det	  inte.	  	  	  	  	  	  	  

Jag	  tänker	  inte	  tillskriva	  mitt	  sätt	  att	  arbeta	  massa	  ”härliga”	  ord	  som	  ”fritt”	  eller	  

”lekfullt”	  för	  det	  är	  det	  inte.	  Vad	  betyder	  ens	  att	  jobba	  ”fritt”?	  Jag	  jobbar	  utifrån	  

mitt	  huvud,	  och	  det	  kan	  jag	  säga	  är	  det	  sista	  som	  kommer	  med	  någons	  slags	  

frihet.	  Det	  går	  för	  mig	  aldrig	  att	  känna	  mig	  fri	  från	  mitt	  sätt	  att	  göra	  saker	  och	  

jag	  ogillar	  starkt	  när	  folk	  kallar	  mina	  skulpturer	  för	  lekfulla.	  De	  är	  jobbiga.	  

Jag	  har	  tänkt	  mycket	  på	  vad	  jag	  menar	  när	  jag	  säger	  ”handens	  kunskap”	  Det	  kan	  

vara	  så	  att	  det	  är	  ett	  uttryck	  jag	  slänger	  mig	  med	  på	  ett	  fördomsfullt	  sätt.	  Att	  det	  

mer	  handlar	  om	  något	  jag	  inte	  förstår	  och	  inte	  känner	  igen	  mig	  i,	  eftersom	  jag	  

inte	  har	  sådana	  händer.	  Mina	  händer	  vet	  inte	  hur	  man	  gör	  saker,	  de	  kan	  inte	  

ringla	  en	  form	  som	  sluter	  sig,	  osv.	  	  

Lisa	  Wallert	  skriver	  i	  sin	  masteruppsats	  ”Embodied”	  om	  hur	  kroppen	  och	  det	  

taktila	  är	  mycket	  viktigt	  när	  hon	  arbetar	  med	  sina	  keramiska	  skulpturer.	  

(Wallert	  2016).	  Det	  sättet	  hon	  beskriver	  sitt	  arbete	  på,	  tror	  jag	  ligger	  nära	  det	  

jag	  menar	  när	  jag	  skriver	  ”handens	  kunskap”.	  Att	  det	  handlar	  om	  att	  man	  

genom	  händerna	  och	  kroppen	  kan	  förstå	  och	  ta	  beslut	  i	  sitt	  konstnärliga	  arbete.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Jag	  har	  en	  kropp	  men	  för	  mig	  är	  den	  mer	  en	  fortsättning	  på	  huvudet.	  I	  mitt	  

arbete	  är	  blicken	  det	  viktiga.	  Vad	  mina	  ögon	  ser.	  Jag	  ser	  när	  något	  är	  rätt	  eller	  

fel	  på	  en	  skulptur	  men	  jag	  kan	  inte	  känna	  det	  med	  mina	  händer.	  Hos	  mig	  finns	  	  
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inte	  kroppen	  med	  en	  taktil	  kunskap	  och	  kompass.	  Att	  jag	  ändå	  väljer	  att	  nämna	  

”handens	  kunskap”	  har	  att	  göra	  med	  att	  jag	  under	  tre	  år	  befunnit	  mig	  på	  en	  

intuition	  (keramik	  och	  glas)	  där	  detta	  uttryck	  och	  tillhörande	  diskussion	  varit	  

närvarande.	  Jag	  har	  som	  sagt	  inte	  känt	  igen	  mig	  i	  detta,	  men	  det	  är	  tack	  vare	  det	  

som	  jag	  hittat	  en	  egen	  ingång	  i	  hur	  jag	  jobbar	  med	  lera	  och	  hur	  jag	  pratar	  om	  

mitt	  arbete.	  

	  

Detalj	  av	  skulptur.	  Tova	  Berglund	  2017	  
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Vad	  jag	  menar	  med	  ”huvud”	  

	  

Ordet	  ”huvud”	  kommer	  att	  förekomma	  en	  del	  i	  min	  text.	  Ett	  ord	  som	  kan	  betyda	  

och	  förstås	  på	  många	  olika	  sätt.	  Jag	  tänker	  att	  jag	  måste	  förklara	  vad	  jag	  menar	  

när	  jag	  skriver/säger	  ”huvud”.	  Jag	  kommer	  att	  återkomma	  till	  det	  längre	  fram	  i	  

texten	  men	  det	  kan	  ändå	  vara	  på	  plats	  med	  en	  ordförklaring	  redan	  nu	  i	  början.	  

När	  jag	  använder	  ordet	  ”huvud”	  menar	  jag	  en	  plats	  där	  min	  person	  har	  sin	  

början.	  Det	  är	  min	  personlighet	  och,	  om	  man	  så	  vill	  ”själ”,	  som	  besitter	  detta	  

utrymme.	  Det	  är	  alltså	  inte	  en	  plats	  med	  logik	  och	  rimlighet	  som	  ledord.	  Det	  är	  

inte	  en	  plats	  att	  förväxla	  med	  sinnebilden	  av	  hjärnan	  som	  ”chef”	  över	  resten	  av	  

kroppen	  och	  det	  är	  heller	  inte	  ett	  uppstyrt	  kontor.	  	  

Huvudet	  är	  för	  mig	  också	  hela	  jag.	  Mitt	  huvud	  kapas	  inte	  där	  halsen	  börjar,	  mitt	  

huvud	  fortsätter	  genom	  hela	  min	  kropp.	  Jag	  är	  mer	  ett	  huvud	  än	  en	  kropp.	  

Mitt	  huvud	  är	  det	  jag	  har.	  	  	  
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Ett	  huvud	  som	  gör	  –	  look	  who´s	  the	  big	  artist	  now	  

	  

Jag	  vill	  skriva	  om	  något	  annat	  än	  handens	  kunskap	  i	  förhållande	  till	  ett	  material	  

som	  är	  starkt	  kopplat	  till	  konsthantverk.	  Jag	  vill	  göra	  ett	  arbete	  som	  lyfter	  fram	  

huvudet	  och	  hjärnan.	  Jag	  tycker	  att	  det	  inom	  keramik-‐	  och	  glasvärlden	  kan	  

pratas	  mer	  om	  att	  man	  kan	  jobba	  i	  ett	  material	  utan	  att	  det	  i	  första	  hand	  

handlar	  om	  någon	  otrolig	  kärlek	  till	  materialet.	  Det	  går	  att	  jobba	  i	  ett	  material	  

utan	  att	  veta	  något	  från	  början.	  Det	  går	  att	  jobba	  utan	  att	  det	  måste	  blandas	  in	  

en	  kropp	  som	  gör	  saker.	  Jag	  antar	  att	  mina	  åsikter	  om	  detta	  grundar	  sig	  i	  att	  jag	  

aldrig	  sett	  på	  mig	  själv	  som	  en	  praktisk	  eller	  händig	  person.	  Jag	  har	  alltid	  haft	  

svårt	  att	  förstå	  t.ex.	  instruktioner	  om	  hur	  något	  ska	  konstrueras	  eller	  monteras.	  

Alltid	  haft	  mer	  eller	  mindre	  problem	  med	  att	  göra	  likadant	  som	  någon	  visar.	  Vi	  

minns	  alla	  (nåja)	  min	  absoluta	  kris	  under	  kandidatettans	  gipskurser.	  Det	  var	  så	  

plågsamt	  att	  känna	  sig	  som	  en	  idiot	  när	  all	  praktisk	  information	  gick	  mig	  förbi,	  

när	  jag	  inte	  ens	  kunde	  göra	  likadant	  som	  någon	  precis	  hade	  visat.	  Jag	  kände	  

nästan	  som	  om	  jag	  valt	  fel	  väg.	  Om	  jag	  inte	  kunde	  vara	  med	  gipssvarven	  eller	  

gjutformarna	  så	  kanske	  jag	  inte	  kunde	  vara	  med	  lera	  heller.	  Som	  om	  

godkännandet	  att	  jobba	  i	  materialet	  överlämnades	  i	  samband	  med	  förståelse	  

för	  tekniker.	  	  

När	  jag	  gick	  i	  grundskolan	  var	  jag	  aldrig	  särskilt	  bra	  på	  syslöjd	  eller	  träslöjd.	  Det	  

gick	  väl,	  det	  blev	  saker	  tillslut,	  men	  inget	  särskilt.	  Allt	  var	  lite	  slarvigt	  gjort.	  Jag	  

minns	  en	  Kalikågiraff	  som	  jag	  sydde	  ihop	  väldigt	  hafsigt	  efter	  flera	  månaders	  

svett	  med	  en	  symaskin	  som	  åt	  upp	  plyschtyget	  så	  fort	  den	  fick	  chansen.	  På	  

träslöjden	  förstod	  jag	  inga	  instruktioner,	  kunde	  inte	  på	  något	  sätt	  få	  ihop	  saker	  

på	  egen	  hand.	  Jag	  aldrig	  haft	  någon	  händig	  hand.	  Det	  är	  alltså	  ingen	  glödande	  

passion	  eller	  extrem	  fallenhet	  som	  tagit	  mig	  dit	  jag	  är	  nu,	  utan	  en	  annan	  

begåvning,	  något	  som	  handlar	  om	  något	  annat.	  	  

Mina	  åttaåriga	  tvillingar	  brukar	  klaga	  på	  att	  de	  är	  så	  dåliga	  på	  att	  sticka	  och	  

virka,	  då	  säger	  jag	  alltid	  ”jag	  var	  också	  dålig	  på	  att	  sticka	  och	  virka	  men	  ”look	  

who´s	  the	  big	  artist	  now!!”	  För	  det	  är	  ju	  sant.	  Något	  annat	  har	  lett	  mig	  på	  min	  

väg.	  Något	  som	  växt	  och	  tagit	  över	  mitt	  huvud,	  något	  mer	  abstrakt	  än	  vad	  man	  
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vid	  första	  anblick	  kallar	  kunskap.	  Det	  är	  nästan	  som	  att	  man	  inte	  kan	  göra	  konst	  

eller	  konsthantverk	  utan	  den	  romantiska	  förklaringen	  ”jag	  har	  alltid	  ritat	  och	  

målat”	  osv.	  Att	  jag	  gör	  skulpturer	  skulle	  jag	  snarare	  förklara	  med	  ”jag	  har	  alltid	  

varit	  en	  mer	  eller	  mindre	  arg	  och	  jobbig	  person…”	  Att	  mitt	  huvud	  behöver	  göra.	  	  

När	  jag	  arbetar	  med	  lera	  så	  är	  det	  huvudet,	  min	  hjärna	  som	  jobbar.	  Huvudet	  vet	  

vad	  det	  ska	  bli,	  det	  vet	  när	  något	  är	  rätt	  och	  när	  något	  känns	  fel.	  Inuti	  huvudet	  

finns	  bilderna	  och	  tankarna	  som	  blir	  till	  skulpturer.	  Händerna	  styrs	  av	  hjärnan	  

men	  det	  är	  mer	  än	  smidig	  lösning	  än	  en	  nödvändighet.	  

Jag	  arbetar	  fort.	  Kvantitet	  är	  viktigt,	  ”kvalité”	  (kvalité	  som	  i	  tråkiga	  

föreställningar	  om	  att	  något	  som	  inte	  är	  helt	  inte	  kan	  vara	  bra	  osv)	  måste	  vara	  

mindre	  viktigt	  då	  jag	  bygger	  snabbt,	  då	  jag	  känner	  att	  jag	  måste	  blanda	  leror	  

som	  inte	  går	  att	  blanda	  (pga.	  olika	  krympmån)	  för	  att	  det	  måste	  se	  ut	  så,	  

resultatet	  måste	  se	  ut	  som	  inuti	  huvudet	  annars	  blir	  det	  inte	  rätt.	  Mina	  

skulpturer	  är	  ingen	  uppvisning	  i	  teknik	  eller	  material,	  de	  är	  självporträtt.	  Därför	  

finns	  det	  för	  mig	  ingen	  orimlighet	  i	  att	  det	  ramlar	  av	  en	  bit	  porslin	  eller	  att	  jag	  

bygger	  något	  som	  kanske	  är	  tveksamt	  i	  konstruktionen.	  Det	  är	  något	  som	  måste	  

komma	  ut,	  och	  det	  är	  det	  viktiga	  för	  mig.	  	  

Den	  här	  typen	  av	  resonemang	  kan	  låta	  som	  en	  ursäkt	  för	  bristande	  ”kunskap”	  

men	  det	  går	  inte	  att	  tänka	  logiskt	  och	  rationellt	  trots	  att	  jag	  säger	  att	  det	  är	  mitt	  

huvud	  som	  bygger.	  För	  mitt	  huvud	  betyder	  för	  mig	  inte	  en	  plats	  full	  med	  

”kunskap”	  utan	  det	  är	  en	  plats	  där	  allt	  tjafs	  samlats,	  en	  plats	  från	  vilket	  min	  

person	  utgår.	  När	  jag	  säger	  att	  det	  är	  mitt	  huvud	  som	  gör	  betyder	  det	  inte	  att	  jag	  

ser	  mitt	  huvud	  som	  en	  databas	  eller	  någon	  annan	  sinnebild	  av	  en	  smart	  plats.	  

Mitt	  huvud	  är	  inte	  en	  plats	  som	  överväger	  och	  räknar	  ut.	  Jag	  äger	  nästan	  ingen	  

konsekvensanalys	  när	  jag	  arbetar	  med	  min	  konst,	  mycket	  blir	  ju	  svårt	  att	  

genomföra	  pga.	  av	  det,	  men	  det	  är	  så	  det	  är.	  	  Det	  hade	  kanske	  varit	  kul	  att	  kunna	  

konstruera	  och	  tänka	  logiskt	  men	  nu	  är	  det	  inte	  så	  och	  jag	  måste	  tillåta	  mig	  att	  

jobba	  ändå.	  Ett	  tag	  kände	  jag	  att	  det	  var	  svårt	  att	  arbeta,	  svårt	  att	  få	  något	  gjort	  

för	  att	  jag	  förhöll	  mig	  så	  mycket	  till	  att	  jag	  borde	  veta	  mer	  om	  det	  jag	  tog	  mig	  

för.	  Under	  mitt	  första	  år	  på	  Konstfack	  kände	  jag	  mig	  väldigt	  provocerad	  av	  att	  

jag	  kände	  så.	  Tyckte	  det	  var	  opassande	  för	  någon	  som	  nästan	  var	  30	  år	  att	  tänka	  

så	  mycket	  på	  hur	  och	  vad	  jag	  borde	  göra	  istället	  för	  att	  bara	  göra	  jättebra	  
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skulpturer,	  som	  jag	  visste	  att	  jag	  var	  kapabel	  till.	  När	  jag	  bestämde	  mig	  att	  det	  

fick	  vara	  nog	  med	  komplex	  över	  all	  min	  uteblivna	  lerkunskap	  så	  blev	  jag	  

plötsligt	  ett	  geni.	  

	  

	  

Jag	  och	  skulptur.	  2017	  
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Jag	  har	  bara	  en	  fram	  och	  en	  baksida	  

	  

Jag	  är	  en	  tvådimensionell	  person.	  Mina	  skulpturer	  har	  alltid	  en	  fram	  och	  en	  

baksida.	  Sidorna	  existerar	  för	  att	  hålla	  ihop	  fram	  och	  baksidan	  men	  jag	  är	  aldrig	  

särskilt	  medveten	  om	  sidorna	  under	  tiden	  som	  jag	  bygger.	  Jag	  vet	  inte	  om	  detta	  

har	  att	  göra	  med	  att	  jag	  på	  ett	  sätt	  ser	  mina	  skulpturer	  som	  målningar,	  som	  

tvådimensionella.	  Som	  platta,	  som	  en	  fram	  och	  en	  baksida.	  Det	  har	  hänt	  flera	  

gånger	  att	  personer	  som	  ser	  mina	  skulpturer	  för	  första	  gången	  säger	  saker	  i	  stil	  

med	  ”de	  är	  väldigt	  måleristiska”	  eller	  ”det	  är	  något	  väldigt	  målat	  med	  dem”.	  	  

Jag	  har	  aldrig	  haft	  det	  tvådimensionella	  som	  en	  medveten	  avsikt	  men	  just	  för	  att	  

folk	  påpekar	  det	  ofta	  så	  har	  jag	  börjat	  fundera	  över	  detta	  och	  vad	  det	  beror	  på.	  

Till	  en	  början	  var	  min	  tanke	  att	  jag	  var	  tvungen	  att	  ändra	  på	  mig,	  att	  det	  inte	  

gick	  att	  göra	  skulpturer	  som	  inte	  upplevdes	  som	  100	  procent	  tredimensionella.	  

När	  jag	  insåg	  att	  jag	  gång	  på	  gång	  hamnade	  i	  ”fram	  och	  baksida”	  situationen,	  att	  

mitt	  huvud	  ledde	  mig	  dit	  oavsett	  så	  förstod	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  för	  mig	  

finns	  en	  tydlig	  fram	  och	  baksida.	  	  

Jag	  tänker	  på	  mitt	  huvud	  igen.	  Inne	  i	  huvudet	  och	  i	  tankarna	  är	  det	  aldrig	  något	  

som	  är	  tredimensionellt.	  Om	  jag	  tänker	  på	  en	  person,	  en	  sak	  osv	  så	  är	  den	  eller	  

det	  alltid	  tvådimensionellt.	  Jag	  tänker	  i	  ”platta	  bilder”	  och	  att	  det	  är	  ganska	  

svårt	  att	  ”gå	  runt”	  och	  se	  något	  från	  alla	  håll	  i	  tanken.	  Detta	  är	  inget	  jag	  

medvetet	  tänker	  på	  när	  jag	  gör	  mina	  skulpturer	  men	  det	  kan	  nog	  spela	  in,	  att	  

det	  som	  är	  inuti	  huvudet	  aldrig	  är	  tredimensionellt.	  	  

Det	  jag	  tidigare	  nämnde	  om	  hur	  viktig	  blicken	  är	  för	  mig	  i	  mitt	  arbete	  har	  med	  

detta	  att	  göra.	  Att	  jag	  ser	  tvådimensionellt	  inuti	  huvudet	  och	  förmodligen	  är	  det	  

därför	  det	  syns	  spår	  av	  tvådimensionellt	  måleri	  i	  mina	  skulpturer.	  	  
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Angående	  sprickor	  

	  

	  	  	  	  	   	  

Mina	  skulpturer	  har	  många	  sprickor	  och	  en	  del	  saker	  som	  lossnar.	  Det	  är	  en	  

viktig	  del	  av	  allting.	  Jag	  vet	  att	  det	  kommer	  hända	  när	  jag	  blandar	  leror	  som	  inte	  

borde	  blandas	  eller	  när	  jag	  bygger	  något	  lite	  för	  snabbt.	  Det	  är	  inte	  ett	  problem.	  

Jag	  gör	  inte	  mina	  skulpturer	  i	  syfte	  att	  de	  ska	  kunna	  fraktas	  jorden	  runt	  eller	  

existera	  för	  alltid.	  Det	  går	  inte	  att	  tänka	  så.	  Det	  viktigaste	  för	  mig	  är	  att	  de	  ser	  ut	  

som	  de	  ska	  göra.	  Som	  jag	  tänker	  mig	  i	  huvudet.	  Det	  är	  ju	  egentligen	  bara	  något	  

som	  är	  påhittat	  att	  ”saker”	  måste	  vara	  hela,	  det	  är	  ologiskt.	  Inte	  mycket	  är	  helt	  i	  

världen	  så	  jag	  ser	  ingen	  anledning	  till	  att	  mina	  skulpturer	  ska	  vara	  hela,	  utan	  

sprickor	  och	  utan	  risk	  att	  tappa	  hälften	  av	  sig	  själva.	  Allting	  är	  en	  dålig	  

matchning.	  Jag	  är	  en	  dålig	  matchning	  med	  mycket	  som	  jag	  tar	  för	  mig	  i	  livet.	  

Stengods	  och	  porslin	  är	  en	  dålig	  matchning,	  jag	  är	  en	  dålig	  matchning	  med	  lera.	  

Jag	  har	  inget	  tålamod.	  Alltså	  är	  det	  inte	  konstigt	  att	  det	  syns	  i	  mina	  verk.	  Det	  

vore	  konstigt	  att	  kalla	  något	  för	  självporträtt	  som	  inte	  ser	  ut	  som	  jag	  eller	  är	  som	  

jag.	  Jag	  vet	  exakt	  när	  något	  är	  jag.	  När	  hundar	  på	  stan	  är	  jag,	  när	  jag	  är	  ett	  träd	  i	  

skogen.	  Jag	  vet	  när	  mina	  skulpturer	  är	  jag.	  	  
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Är	  alla	  mina	  skulpturer	  	  huvuden	  som	  saknar	  kropp?	  

	  

Jag	  får	  frågan	  om	  alla	  skulpturer	  ”bara”	  är	  huvuden	  eller	  om	  vissa	  har	  kroppar	  

också?	  Till	  en	  början	  säger	  jag	  att	  ”jo	  de	  är	  nog	  mest	  huvuden.”	  Jag	  är	  så	  inne	  på	  

att	  det	  är	  självporträtt	  och	  att	  det	  är	  mitt	  huvud	  som	  gör	  dem	  att	  jag	  får	  svårt	  att	  

skilja	  på	  huruvida	  alla	  skulpturer	  är	  huvuden	  eller	  om	  de	  också	  kan	  vara	  

fullständiga	  kroppar	  även	  om	  min	  kropp	  inte	  är	  inblandad	  i	  arbetet	  med	  dem.	  	  

Nu	  har	  jag	  tänkt	  ett	  tag.	  Vissa	  av	  skulpturerna	  är	  endast	  ett	  huvud	  och	  vissa	  har	  

huvud	  och	  en	  kropp.	  Jag	  vet	  exakt	  vilka.	  De	  som	  har	  kroppar	  kan	  jag	  mycket	  mer	  

naturligt	  se	  någon	  form	  av	  ”podie”	  under.	  De	  som	  har	  huvud	  och	  kropp	  kan	  jag	  

ställa	  på	  ”vad	  som	  helst”.	  Ett	  typiskt	  träpodie	  eller	  podier	  jag	  byggt	  i	  gips.	  De	  

påverkas	  såklart	  av	  vad	  de	  står	  på	  men	  de	  påverkas	  inte	  lika	  mycket	  som	  de	  

skulpturer	  som	  jag	  ser	  som	  enbart	  huvuden.	  Podierna	  till	  de	  som	  är	  huvuden	  

blir	  ju	  givetvis	  vare	  sig	  jag	  vill	  eller	  ej	  någon	  slags	  kropp,	  men	  det	  kanske	  måste	  

vara	  så.	  För	  jag	  kan	  inte	  lägga	  ett	  huvud	  direkt	  på	  golvet.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Huvud	  och	  kropp.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enbart	  huvud.	  
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Tova	  –	  ”the	  way	  I	  am”	  –	  Eminem	  	  

	  

Jag	  vill	  att	  min	  gestaltning	  ska	  utstråla	  allvar	  mer	  än	  vad	  de	  gjort	  tidigare.	  

Tyngre.	  Mer	  direkt.	  Mina	  tidigare	  arbeten	  har	  också	  varit	  allvar	  men	  det	  som	  

kanske	  var	  lite	  gulligt	  då,	  lappat	  och	  lagat,	  är	  massivt	  nu.	  Jag	  har	  varit	  tyngre	  

hela	  det	  senaste	  året.	  Mentalt.	  Fysiskt	  har	  jag	  gått	  på	  för	  mycket	  spinning.	  	  Det	  är	  

fascinerande	  att	  något	  som	  varit	  så	  tydligt	  i	  mitt	  huvud,	  ”saker”	  jag	  känt,	  tänkt	  

och	  haft	  ångest	  över,	  hur	  det	  kan	  ”komma	  ut”	  och	  bli	  något.	  Bli	  skulpturer.	  	  Att	  

min	  hjärna,	  mitt	  huvud	  fått	  det	  att	  framträda	  i	  fysisk	  form.	  Jag	  har	  inte	  sett	  det	  

på	  en	  gång,	  men	  sen	  när	  skulpturerna	  vilat,	  blivit	  ställda	  med	  varandra	  så	  syns	  

det	  för	  mig	  tydligt	  allting.	  Att	  de	  är	  inifrån	  huvudet.	  Därför	  är	  mitt	  arbete	  

resultatet	  av	  mitt	  medvetande.	  Mina	  tankar	  och	  mitt	  humör.	  Min	  gestaltning	  

kommer	  att	  vara	  jag.	  Ett	  självporträtt	  över	  hur	  huvudet	  jobbar	  i	  lera.	  

När	  jag	  började	  fundera	  över	  detta	  arbete	  och	  framförallt	  denna	  text,	  så	  var	  jag	  

orolig	  för	  att	  hamna	  i	  något	  obegripligt	  och	  svårt	  att	  ta	  på.	  Att	  jag	  skulle	  veta	  

exakt	  vad	  jag	  menade	  men	  ingen	  annan	  skulle	  förstå.	  Jag	  tycker	  inte	  om	  när	  det	  

är	  så	  men	  har	  hamnat	  där	  några	  gånger	  tidigare.	  

Det	  jag	  nu	  märkt	  under	  arbetets	  gång	  är	  att	  det	  inte	  alls	  är	  otydligt,	  snarare	  har	  

jag	  helt	  glasklart	  börjat	  se	  ett	  samband	  över	  vad	  och	  hur	  min	  konstnärliga	  

praktik	  är.	  Hur	  jag	  under	  senaste	  året	  jobbat	  med	  samma	  ”sak”	  och	  hur	  jag	  för	  

varje	  nytt	  ”projekt”	  kommit	  närmre	  det	  som	  jag	  vill,	  det	  som	  är	  jag	  och	  min	  

praktik.	  

Mitt	  arbete	  ”Om	  jag	  kunde	  ha	  ett	  sånt	  här	  ansikte	  så	  skulle	  jag	  ha	  det”	  var	  

början.	  Det	  kändes	  rätt	  och	  sant.	  Som	  det	  var	  något	  som	  jag	  hade	  gjort	  och	  

något	  som	  var	  jag	  fullt	  ut.	  Jag	  känner	  fortfarande	  så	  men	  däremot	  kan	  jag	  inte	  se	  

mig	  själv	  i	  det	  arbetet	  lika	  tydligt	  längre.	  Varför	  är	  det	  så	  snällt?	  Varför	  är	  det	  

nästan	  gulligt?	  Det	  är	  inte	  ens	  ett	  år	  sedan	  jag	  gjorde	  de	  skulpturerna,	  vad	  jag	  

vet	  var	  jag	  arg	  och	  missnöjd	  då	  också,	  men	  det	  syns	  ju	  inte.	  Detta	  är	  något	  som	  

känns	  viktigt	  för	  mig	  i	  gestaltningen	  i	  detta	  kandidatarbete.	  Det	  måste	  se	  mer	  

allvar	  ut,	  det	  måste	  se	  tyngre	  ut.	  Det	  kommer	  inte	  rinna	  blod	  från	  skulpturerna	  

men	  det	  kan	  inte	  vara	  blått	  och	  vitt	  och	  ljust.	  Det	  kan	  inte	  vara	  små	  snickrade	  
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podier	  som	  är	  lappade	  och	  lagade,	  för	  det	  är	  allvar	  nu	  och	  det	  ska	  synas.	  	  Jag	  har	  

insett	  att	  jag	  måste	  använda	  min	  irritation	  som	  en	  metod,	  som	  ett	  sätt	  att	  

komma	  framåt	  i	  mitt	  arbete.	  	  

	  

Om	  jag	  kunde	  ha	  ett	  sånt	  här	  ansikte	  så	  skulle	  jag	  ha	  det.	  Tova	  Berglund	  2016	  

	  

Ibland	  kokar	  jag	  inombords	  över	  minsta	  lilla.	  Jag	  är	  en	  arg	  person,	  alltid	  

irriterad.	  Förklädd	  i	  ett	  gulligt	  ansikte.	  Jag	  kan	  dessutom	  skärpa	  mig,	  jag	  skriker	  

inte	  rakt	  ut,	  men	  jag	  vill	  inte	  att	  folk	  äter	  äpple	  bredvid	  mig	  på	  tåget.	  Jag	  vill	  inte	  

att	  någon	  ska	  tro	  att	  de	  förstår	  saker,	  bestämma	  hur	  saker	  är	  och	  ligger	  till.	  Jag	  

vill	  inte	  att	  saker	  står	  konstigt	  utspridda	  på	  en	  diskbänk.	  Ibland	  blir	  jag	  arg	  så	  

fort	  jag	  kliver	  in	  i	  vissa	  rum.	  

Irritationen	  är	  min	  drivkraft,	  även	  om	  det	  är	  en	  ganska	  jobbig	  drivkraft.	  På	  något	  

sätt	  kan	  jag	  inte	  alls	  jobba	  lika	  bra	  när	  jag	  är	  någorlunda	  harmonisk.	  Jag	  känner	  

mig	  inte	  alltid	  nöjd	  med	  det	  jag	  gör	  när	  jag	  är	  arg	  men	  det	  är	  ofta	  då	  som	  jag	  gör	  

något	  som	  känns	  nytt,	  något	  som	  känns	  som	  en	  steg	  framåt.	  	  
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Jag	  råkade	  av	  en	  händelse	  börja	  läsa	  Josefin	  Gäverts	  kandidatuppsats	  ”En	  matta	  

som	  liknar	  mig”	  där	  hon	  skriver	  att:	  	  

	  

i	  min	  vävstol	  är	  jag	  öppen,	  där	  kan	  jag	  utnyttja	  de	  här	  känslorna,	  glädjen	  och	  

frustrationen.	  De	  starka	  känslorna	  kan	  få	  utlopp.	  Om	  jag	  är	  arg	  på	  något	  betyder	  

inte	  det	  att	  det	  är	  en	  rimlig	  sak	  att	  vara	  arg	  över.	  Det	  kanske	  inte	  är	  något	  som	  

är	  värt	  att	  uttrycka	  i	  ord.	  Därför	  är	  vävens	  abstrakta	  språk	  något	  som	  passar	  

mig.	  Jag	  vill	  uttrycka	  mig	  men	  kanske	  inte	  behöver	  stå	  för	  allt	  jag	  säger.	  

(Gävert.2016:7)	  	  

	  

Det	  känns	  som	  om	  jag	  skrivit	  det.	  Det	  är	  precis	  så	  jag	  känner.	  Leran	  blir	  

ett	  bra	  sätt	  att	  kunna	  uttrycka	  något	  som	  kan	  fortsätta	  vara	  hemligt,	  som	  

inte	  går	  att	  skrika	  ut,	  men	  som	  finns,	  även	  om	  det	  ibland	  är	  helt	  orimliga	  

känslor.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  det	  är	  orimligt	  att	  vara	  arg	  och	  irriterad	  

på	  skitsaker.	  (Det	  är	  därför	  detta	  stycke	  är	  döpt	  efter	  en	  Eminemlåt.	  Jag	  

tänker	  mycket	  på	  när	  han	  hade	  sina	  glansdagar	  och	  var	  så	  ”töntigt”	  sur	  

och	  irriterad	  på	  t.ex.	  sina	  fans.	  Detta	  har	  blivit	  lite	  som	  en	  musa	  för	  mig)	  

Egentligen	  kanske	  det	  är	  absolut	  orimligt	  att	  gå	  runt	  och	  vara	  irriterad	  

och	  arg.	  Det	  finns	  inget	  bra	  med	  det	  kanske.	  Jag	  vet	  inte.	  Men	  på	  något	  

sätt	  går	  mitt	  konstnärskap	  ut	  på	  att	  hitta	  sätt	  att	  acceptera	  sådant	  som	  

inte	  går	  att	  ändra.	  

	  

Eminem	  och	  Jag	  2017.	  
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Skulpturer	  under	  arbete.	  Tova	  Berglund	  2017	  
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Skulpturer	  under	  arbete.	  Tova	  Berglund	  2017	  

	  

	  

Skulpturer	  under	  arbete.	  Tova	  Berglund	  2017	  
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Andra	  konstnärer	  	  

	  

Jag	  letade	  efter	  någon	  som	  jobbar	  med	  lera/keramisk	  skulptur	  som	  jag	  kunde	  

relatera	  till,	  känna	  igen	  mig	  i.	  Blev	  aldrig	  riktigt	  nöjd	  med	  något	  eller	  någon	  jag	  

hittade.	  En	  dag	  sa	  en	  person	  ”men	  Matilda	  Haritz	  Svenson	  tror	  jag	  att	  du	  skulle	  

gilla”	  Och	  ja,	  det	  gjorde	  jag.	  Hennes	  skulpturer	  och	  installationer	  tilltalar	  mig	  för	  

att	  de	  enligt	  mig	  inte	  väcker	  något	  behov	  av	  att	  veta	  vilket	  eller	  vilka	  material	  

de	  är	  gjorda	  i.	  Jag	  kan	  se	  en	  helhet	  utan	  att	  bli	  ”störd”	  av	  tankar	  om	  material	  

eller	  tillverkningssätt.	  	  

När	  jag	  nu	  under	  detta	  arbete	  letat	  efter	  konstnärliga	  referenser	  som	  känns	  

sanna,	  som	  jag	  på	  något	  sätt	  kan	  koppla	  mitt	  arbete	  till	  så	  var	  Matilda	  Haritz	  

Svenson	  självklar.	  Jag	  har	  läst	  hennes	  masteruppsats	  ”Något	  måste	  hända”	  och	  

blev	  glad	  för	  att	  jag	  kunde	  hitta	  formuleringar	  som	  jag	  kände	  igen	  mig	  i.	  	  

	  

Hon	  skriver	  t.ex.	  

metoden	  för	  keramiktillverkningen	  har	  varit	  att	  genomföra	  idéer	  så	  snabbt	  som	  

möjligt,	  innan	  tvivlen	  kommer	  (varför	  ett	  hus?	  Är	  inte	  en	  taggig	  platta	  helt	  

värdelös?)	  När	  objektet	  väl	  finns	  blir	  tvivlen	  mindre	  hindrande.	  (Haritz	  Svenson	  

2011:6)	  	  

	  

Jag	  tänker	  lite	  på	  samma	  sätt	  när	  jag	  gör	  mina	  skulpturer.	  Jag	  är	  noga	  med	  att	  

inte	  låta	  just	  små	  stick	  av	  tvivel	  ta	  plats.	  Jag	  jobbar	  intensivt	  med	  leran	  i	  

perioder.	  Ofta	  bygger	  jag	  upp	  till	  10	  skulpturer	  på	  ungefär	  två	  veckor.	  Det	  vore	  

omöjligt	  att	  göra	  det	  om	  jag	  började	  tvivla	  på	  det	  som	  kommer	  ut	  ur	  huvudet.	  	  

Om	  jag	  började	  tvivla	  skulle	  massa	  tid	  försvinna	  och	  mina	  skulpturer	  skulle	  inte	  

bli	  lika	  sanna.	  Hon	  skriver	  vidare:	  

	  

Jag	  har	  sökt	  efter	  ord	  att	  beskriva	  mitt	  formspråk	  men	  har	  haft	  svårt	  att	  hitta	  

något	  som	  inte	  är	  negativt	  laddat,	  så	  som	  slarvigt	  eller	  taffligt.	  Dessa	  ord	  sänder	  

signaler	  om	  att	  det	  handlar	  om	  att	  göra	  dåligt	  men	  jag	  tycker	  formerna	  är	  bra.	  

(Haritz	  Svenson	  2011:6)	  
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Jag	  skulle	  heller	  aldrig	  kalla	  mina	  verk	  för	  slarviga	  eller	  taffliga	  för	  det	  är	  de	  inte.	  

Tidigare	  fick	  jag	  ofta	  frågan	  om	  det	  var	  så	  att	  jag	  ”ville	  göra	  fult?”	  som	  något	  

slags	  uttjatat	  motstånd	  till	  att	  allt	  måste	  vara	  så	  perfekt.	  Men	  nej,	  jag	  har	  aldrig	  

sett	  på	  mina	  skulpturer	  på	  det	  sättet.	  Jag	  tycker	  precis	  som	  Matilda	  Haritz	  

Svenson	  skriver	  att	  formerna	  är	  bra.	  Jag	  har	  aldrig	  haft	  någon	  önskan	  om	  att	  

göra	  fult,	  jag	  vill	  bara	  göra	  som	  jag	  gör	  utan	  att	  det	  måste	  förhålla	  sig	  till	  någon	  

mossig	  diskussion	  om	  rätt	  och	  fel,	  fint	  eller	  fult.	  	  

En	  annan	  skulptör	  jag	  gillar	  är	  den	  brittiska	  konstnären	  Rebecca	  Warren.	  Från	  

henne	  har	  jag	  snott	  rutmönster	  och	  jag	  inspireras	  mycket	  av	  hennes	  sätt	  att	  

bemåla	  sina	  skulpturer.	  	  
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Att	  tänka	  mindre	  på	  jaget?	  –	  slutdiskussion.	  	  

	  

Det	  här	  kandidatarbetet	  fått	  mig	  att	  förstå	  mer	  om	  mig	  själv	  och	  mitt	  sätt	  att	  

arbeta.	  Jag	  kan	  känna	  att	  det	  är	  först	  nu	  jag	  faktiskt	  kan	  formulera	  för	  mig	  själv	  

och	  för	  andra	  vad	  mitt	  konstnärskap	  består	  av	  och	  vilka	  metoder	  jag	  använder	  

mig	  av	  i	  mitt	  arbete.	  På	  något	  sätt	  så	  känns	  det	  som	  om	  cirkeln	  i	  kapitel	  ett	  är	  

sluten.	  Jag	  började	  i	  ettan	  med	  mer	  eller	  mindre	  livskris	  över	  vad	  jag	  gjorde	  på	  

keramik	  och	  glas	  men	  nu	  efter	  tre	  år	  vet	  jag	  vad	  jag	  gör	  och	  håller	  på	  med.	  	  

Jag	  tror	  också	  att	  jag	  landar	  lite,	  eller	  landar	  ganska	  mycket,	  i	  att	  det	  blev	  ett	  

arbete	  som	  handlar	  om	  mig	  själv.	  Till	  en	  början	  hade	  jag	  tanken	  om	  att	  ”huvudet	  

vs	  handen”	  skulle	  stå	  i	  centrum	  men	  det	  försvann	  ganska	  fort	  när	  jag	  började	  

arbeta	  och	  skriva	  mer	  intensivt.	  Jag	  tror	  att	  jag	  till	  en	  början	  inte	  riktigt	  ville	  

erkänna	  att	  det	  här	  arbetet	  handlar	  om	  mig	  själv	  och	  mitt	  huvud.	  Att	  det	  

verkligen	  är	  ett	  självporträtt.	  	  

Jag	  lyssnade	  på	  ett	  avsnitt	  av	  Filosofiska	  rummet	  som	  handlade	  om	  idén	  om	  ett	  

”jag”	  och	  om	  det	  ens	  finns	  ett	  ”jag”,	  om	  man	  har	  en	  kärna	  som	  alltid	  är	  

bestående.	  (http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/853759?programid=793).	  Jag	  

är	  övertygad	  om	  att	  jag	  alltid	  varit	  och	  alltid	  kommer	  vara	  samma	  person.	  Ibland	  

känns	  det	  jobbigt,	  ibland	  känns	  det	  jättebra.	  Jag	  är	  så	  besatt	  hela	  tiden	  av	  tanken	  

på	  vad	  jag	  gör,	  hur	  jag	  gör,	  vad	  jag	  ska	  göra,	  vad	  som	  ska	  hända	  med	  mig.	  Det	  är	  

det	  enda	  som	  maler	  i	  huvudet.	  I	  programmet	  pratar	  de	  om	  den	  brittiska	  

psykologen	  Susan	  Blackmore	  och	  hennes	  idéer	  om	  att	  idén	  om	  ett	  jag	  är	  roten	  

till	  mycket	  av	  människans	  lidande	  och	  om	  man	  kan	  släppa	  illusionen	  om	  att	  

jaget	  är	  så	  viktigt	  så	  slipper	  man	  mycket	  oro	  och	  ångest.	  Jag	  bara	  tänkte	  ”ja	  det	  

kanske	  vore	  något…”	  Men	  jag	  kommer	  nog	  alltid	  vara	  helt	  inne	  på	  mig	  själv.	  Det	  

här	  arbetet	  har	  gjort	  det	  extra	  tydligt	  på	  något	  sätt.	  I	  början	  försökte	  jag	  komma	  

på	  någon	  ”ursäkt”,	  kanske	  någon	  slags	  ”politisk	  relevans”	  osv	  men	  ja,	  det	  gick	  ju	  

inte	  och	  nu	  känner	  jag	  inte	  längre	  något	  behov	  av	  det.	  Det	  här	  är	  ett	  arbete	  och	  

mig	  själv	  och	  mitt	  huvud	  –	  lev	  med	  det	  bara.	  	  
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Appendix	  

	  

	  

Varianter	  på	  tänkbara	  huvuden.	  Tova	  Berglund	  2017.	  Bild	  från	  examinationen.	  

	  

Jag	  är	  nöjd	  med	  det	  här	  arbetet.	  Jag	  är	  nöjd	  med	  min	  gestaltning	  och	  jag	  är	  nöjd	  

med	  uppsatsen.	  Examinationen	  var	  rolig	  och	  gav	  mig	  jättemycket.	  Jag	  och	  min	  

opponent	  Lina	  Bjerneld	  hade	  ett	  jättebra	  samtal	  och	  jag	  blev	  glad	  över	  att	  hon	  

förstod	  mitt	  arbete	  så	  bra.	  Hon	  formulerade	  massa	  saker	  som	  jag	  önskar	  att	  jag	  

hade	  kunnat	  få	  ur	  mig.	  Så	  som	  när	  någon	  säger	  något	  och	  man	  känner	  att	  ”ja	  det	  

är	  exakt	  så	  jag	  menar!”	  	  
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Det	  kändes	  överlag	  som	  att	  mitt	  arbete	  gick	  fram.	  Som	  att	  ”alla”	  faktiskt	  förstod	  

vad	  mitt	  arbete	  handlade	  om	  och	  att	  text	  och	  gestaltning	  hörde	  ihop.	  	  

När	  det	  sedan	  var	  dags	  för	  vårutställningen	  kände	  jag	  tvärtom.	  Jag	  tycker	  inte	  att	  

mitt	  arbete	  kom	  till	  sin	  rätt	  på	  den	  plats	  jag	  blev	  tilldelad	  och	  jag	  kände	  det	  som	  

att	  inte	  tillräckligt	  många	  var	  intresserade,	  som	  att	  alla	  besökare	  bara	  var	  runt	  

på	  någon	  slags	  tipspromenad	  som	  skulle	  gå	  snabbt.	  På	  ett	  sätt	  vill	  jag	  att	  alla	  ska	  

älska	  allt	  jag	  gör	  samtidigt	  som	  jag	  blir	  provocerad	  om	  alla	  gillar	  det	  för	  då	  

tycker	  jag	  att	  det	  känns	  tråkigt	  och	  ointressant.	  	  Egentligen	  vet	  jag	  inte	  heller	  

vad	  folk	  tyckte	  för	  jag	  stod	  inte	  tillräckligt	  mycket	  vid	  mitt	  verk.	  Jag	  har	  haft	  ett	  

för	  jobbigt	  halvår	  privat	  för	  att	  orka	  stå	  på	  en	  plats	  hela	  dagen	  och	  vara	  social	  

men	  jag	  önskar	  att	  jag	  var	  mer	  ”säljare”	  och	  mindre	  Eminem.	  	  

Jag	  vet	  inte	  vad	  jag	  ska	  skriva	  eller	  analysera	  mer	  angående	  detta	  arbete.	  Jag	  har	  

ingen	  plats	  kvar	  i	  huvudet.	  Det	  är	  klart	  nu.	  

	  

Exakt	  jag,	  exakt	  mitt	  huvud	  just	  nu.	  Tova	  Berglund	  2017.	  
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Bild	  från	  vårutställningen.	  Tova	  Berglund	  2017.	  

	  

	  

	  


