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Abstract  

This essay and the work within describes my project where I have been 
investigating the possibilities to explore the material pewter through my 
craftsmanship as a glassblower. I've been trying to find new methods and 

expressions in my work by adding another material to my practice and 
questioning my own tradition as a glassblower and my perception of glass. 

Inspired by post humanist theories on materialism I have through a 
experimental approach developed a method of combining the two materials 

into objects or Hybrids. 
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Inledning 

Bakgrund  
Jag ser mig själv som konsthantverkare. Jag har sedan 15-års ålder kämpat för att 

bemästra materialet glas. Ett arbete som utspelat sig på olika studioglashyttor runt om i 

världen. Det har lett till att jag känner stor kunskapsstolthet och kärlek till mitt material. 

Mitt hantverk är min trygghet, det finaste jag har och mitt skapande har alltid utgått ifrån 

glas. 

När man lär sig ett hantverk lär man sig inte bara att arbeta med materialet utan det 

medföljer även traditioner och uppfattningar om materialet från flera hundra, om inte 

flera tusen år tillbaka i tiden. Det innebär att jag även har fått en stark uppfattning om 

vad som är rätt och fel, fint och fult och vilka kvalitéer i glaset som borde lyftas fram. 

Dessa uppfattningar är någonting jag försöker jobba emot och ifrågasätta eftersom 

nyskapande och kreativitet är något jag eftersträvar i mitt arbete. Jag känner mig låst av 

alla regler som har medföljt min glasutbildning och som sitter så djup inpräntat. När man 

har dessa regler så djupt inpräntade går man lätt i samma spår som andra hantverkare 

och får en känsla av att allt är gjort.  

Under förra året började jag intressera mig för koppar eftersom det är kompatibelt med 

glas, alltså man kan kombinera dom två materialen varmt utan att glaset spricker. Jag 

hade inga tidigare erfarenheter av att jobba med koppar och jag märkte att genom att 

närma mig ett nytt material utan givna praktiska kunskaper så tvingas jag att vara öppen 

för alla möjligheter. Genom att sedan kombinera det nya materialet med glas så öppnar 

sig även möjligheterna för lekfullhet och ny kreativitet i glaset också. I mitt arbete med  
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Bilderna visar glas och kopparburkar ifrån projektet  Juvel. I projektet gav jag gamla kaffepannor i koppar nytt liv genom att bearbeta 

dom med en gassvets och sedan blåsa glas i dom. 

kopparen så låg min fokus på objekt skapade i koppar och då främst kaffepannan. Mitt 

arbete utgick alltså från ett objekt. 

När jag tänker på varför jag blev glasblåsare och varför jag fastnade för glas så inser jag 

att det var glasets egenskaper och materialet i sig självt jag fastnade för. Nog för att jag 

sett glasobjekt innan som jag tyckte var fina och intressanta men det var inte förrän jag 

såg glas i sin flytande form som jag bestämde mig för att det var glas jag ville hålla på 

med. Värmen, glasets smidighet och föränderlighet fascinerade mig. Det var alltså 

materialet och dess egenskaper jag fastnade för snarare än objekt gjorda i glas. Jag såg ett 

material och tänkte att jag vill arbeta med det och utforska möjligheterna med det, 

bemästra och förstå materialet. Genom att arbeta med glaset, trilskas med det och lära 

mig om det så kom sedan objektet in i bilden och fick ta större plats. 

Våren 2016 gick jag en kurs på Pilchuck Glass School utanför Seattle i USA. Kursen 

hölls av Erica Rosenfeldt och Jessica Jane Julius som är grundarna till glaskollektivet The 
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Burnt Asphalt Family. The Burnt Asphalt är ett kollektiv som vill öka medvetenheten om 

glasets olika egenskaper och uppmuntrar människor till att ifrågasätta sina egna ideal om 

hantverk, underhållning, sociala värden och konsumtion. I kursen uppmuntrades vi att 

ifrågasätta vår praktik och vara lekfulla genom att sammarbeta med de andra eleverna, 

kombinera glas med andra material och arbeta performativt. Det här lekfulla och 

prestigelösa förhållningssättet till skapande har inspirerat mig. Det var just efter den här 

kursen jag började arbeta med metall och glas. 

En annan konstnär som jag har tittat närmre på nyligen vars arbete liknar mitt är 

konstnären Andrew Erdos. Han är glasblåsare i grunden men blandar olika glastekniker 

och material och arbetar även med fotografi och projektioner. Nyligen har han även 

börjat att göra skulpturer i aluminium och glas där han kombinerar de två materialen 

varmt. (www.andrewerdos.com),(https://www.instagram.com/andrew_erdos) 

Glas och aluminiumskulpturer av Andrew Erdos  
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Syfte  

Jag har fastnat för materialet tenn. Jag fascineras av att det är en metall som är mjuk och 

faktumet att det smälter vid en låg temperatur gör att det känns lättillgängligt.  Jag har 

därför bestämt mig för att i mitt kandidatarbete utforska materialet tenn genom att 

kombinera det med glas. 

Jag är i mitt arbete ute efter att skapa föremål som väcker frågor om materialitet och 

funktion. Skulpturer där man finner materialen i väntade och oväntade situationer och 

som pratar om material i rörelse, dess historia och materialens egenskaper i relation till 

materialets kvalitéer. Genom att kombinera glas och tenn sammanför jag två olika 

berättelser i ett objekt som kommer tala om materialens komplexitet och deras historia. 

Genom att fokusera på materialen istället för objekten och försöka strunta i traditioner 

och objektets betydelser och se vart materialet kan ta mig genom att experimentera 

hoppas jag kunna hitta ny inspiration och nyfikenhet i mitt skapande. 
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 Metod  

Jag kommer hämta inspiration från filosofiska perspektiv på materialitet från bland annat 

(posthumanistiska) teoretiker som Tim Ingold, Karen Barad och Bruno Latour. Dessa 

teoretiker har gemensamt att de problematiserar relationen mellan det materiella och det 

sociala. Jag arbetar alltså under förutsättningen att material utöver sitt fysiska innehåll 

också består av sociala och historiska komponenter. Poängen är att ingenting bara är 

naturligt, det är också kulturellt. 

För att göra detta kommer jag att kombinera tenn med glas och använda min 

hantverkskunskap inom glas som verktyg. Jag kommer att titta på hur tenn har använts 

historiskt och vad det har skapat för uppfattningar om materialet. Jag kommer även att 

utforska vilka uppfattningar som finns om materialet glas och vilka uppfattningar och 

regler jag bär med mig i min hantverkstradition. Genom att närma mig ett material jag 

inte har praktiska kunskaper om (tenn) med ett material jag har arbetat länge med (glas) 

och kombinera dessa hoppas jag hitta nya uttryck och egenskaper i båda materialen. Jag 

kommer att söka nya arbetsmetoder genom att begränsa mig och förbjuda mig själv att 

arbeta med invanda mönster och metoder 
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Bearbetning 

Egenskaper och Kvalitéer  

Hantverkare eller konsthantverkare pratar ibland om att de vill ta till vara på sitt 

materials egenskaper.  Men hur kan man uttrycka ett materials alla egenskaper?  Om vi 

tar några av glasets egenskaper till exempel: Glas kan vara ett transparent material - det 

släpper igenom ljus, men det är även opakt i vissa färger. Glaset är starkt i vissa former 

men även skört under andra förutsättningar. Glas är hårt och vasst men också mjukt och 

flytande i höga temperaturer.  

Tim Ingold diskuterar i sin text Being Alive om det är egenskaper eller snarare kvalitéer 

som en konstnär försöker uttrycka. Detta eftersom det skulle vara omöjligt att uttrycka ett 

materials alla egenskaper eftersom ett material kan vara föränderligt. t.ex. som i glasets 

fall då det kan vara både mjukt och hårt (Ingold 2011:30). Vissa egenskaper har genom 

traditioner blivit finare än andra egenskaper och beskrivs då snarare som kvalitéer.  

Jag tänker på de kvalitéer som jag med min egen hantverkstradition tycker är extra fina. 

För det första är det fint med en ren glasmassa, det ska inte finnas, sliror, blåsor eller 

smuts i glaset. Jag tycker det är fint med transparant glas. Glas som är blåst väldigt tunt 

och som är drivet vilket betyder att det får en mjuk kant uppskattar jag också. Jag tänker 

att det är de kvalitéerna som är svåra att få till och som uttrycker hantverksskicklighet 

som har blivit dom som jag anser fina. 
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Material i rörelse  

Tim Ingold menar att materialen inte  finns inte utan sker. Att material är i ständig rörelse 

och förändring och att objekt bara är ett tillfälligt tillstånd av ett material (Ingold,

2011:30). Detta tycker jag är lätt att omfamna när man jobbar med material som tenn och 

glas eftersom dom är lätta att smälta ner och omforma, det blir som någon slags 

snabbspolning och övertydlighet i materials föränderlighet.  

En annan konstnär som har arbetat med glas för att fånga och förmedla ett annat 

material är Jocelyn Prince, en glaskonstnär verksam i New York. I verket  THAW: a 

wasting disease från 1997, så flyttade hon en snödriva in i glashyttan, fotograferade den 

och blåste glas mot den för att fånga dess textur och smuts. Glasbubblorna försilvrades 

och fotografierna trycktes upp på glasskivor. De försilvrade glaset och glasskivorna 

användes sedan för att rekonstruera snödrivan. Meningen var att visa hur material rör sig 

från flytande till fast form (www.jocelyneprince.com).  

Bild från verket THAW: a wasting disease av Jocelyn Prince 1997. 
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När jag läser om tennets historia i samhället så tänker jag att tenn alltid har varit ett 

väldigt närvarande material även när det har befunnit sig i objekt. Tack vare den låga 

smältpunkten på tennet, som har gjort det möjligt att bearbeta materialet i hemmet, och 

att material/skrotvärdet har varit högt, så har man alltid kunnat se materialet i objektet 

och möjligheterna med det. Tennets populäritet har gått i vågor historiskt, i mitten av 

1800-talet slogs nästan all tennproduktion ut i Sverige p.g.a. att glas och 

keramikindustrin tog fart och glas och keramik blev billigare att tillverka och köpa (en 

intressant tanke är att jag nu låter materialen mötas som slog ut varandra för ca 150 år 

sedan) (Bruzelli, 1978,118). När tennet blev omodernt så såldes mycket av tennet till 

skrothandlare och tennet användes istället till förtenningar av andra material t.ex. koppar 

eller till keramiska glasyrer (tennklorid). Om man inte sålde tennet kunde man göra 

tennsoldater av dem eller fiskesänken och fiskedrag (Bruzelli,1978:120). Även när tennet 

var populärt så fanns det en köp, slit och slängrutin med materialet då tennet förlorade 

värdet vid skråmor kunde det användas för att betala för nya tennobjekt eller så offrades 

de till att gjuta bronskanoner av (Bruzelli, 1978:115,117). Man såg alltså alltid potentialen 

till vad materialet kunde bli sedan.  Även jag har tilltalats av att tennet har en mycket 

lägre smälttemperatur än glas, vilket betyder att jag om jag är missnöjd med en skulptur 

så kan jag smälta bort tennet från glaset och använda materialen i nya skulpturer. Det 

tenn jag använder mig av är även gamla tennsaker som jag hittat på skroten och smälter 

ner. Även mitt arbetssätt visar på objektets flyktighet och hur tenn har används historiskt.  

Jag har läst mycket om hur tenn har avvänds historiskt i vårt samhälle och anledning till 

varför jag tycker det är intressant är att jag tänker att historien och traditioner skapar 

uppfattningar hos oss om vad ett material är och vad det kan vara. Karen Barad, som är 

feministisk teoretiker och fysiker, menar att materia inte är något slags oskrivet naturligt 

blad som behöver en markering från en yttre kraft så som kultur eller historia för att 

komplettera den. Materia, enligt Barad, är alltid redan pågående historiskt Materia är inte 
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en fixerad substans eller en sak utan ett görande (Barad, 2003:139). Alltså vi kan ge ett 

material en historia och en tradition men den är inte definitiv eller sann. 

Fysiskt arbete och process 

Första stadiet  

Jag har försökt att arbeta så ickeföreställande jag kan, jag ville hålla tanken om vad det 

skulle bli för något öppen så länge som möjligt. Jag har befunnit mig i ett väldigt 

experimentellt stadie där jag har prövat alla idéer jag fått.  

 Jag bestämde mig tidigt för att avgränsa mig genom att hålla mig borta från kärlet. Detta 

eftersom man läser in så mycket betydelse och tradition i ett kärl. I glasblåsning utgår 

man alltid från bubblan och ur bubblan kommer sedan kärlet. För att utmana mig själv 

till att bryta min tradition och samtidigt vara lekfull och släppa på min egna regler har 

jag därför valt att lägga bubblan åt sidan i det här arbetet. Istället har jag arbetat med 

glaset i former jag inte vanligtvis arbetar med så som glaskross, glasskärvor och glas virat 

i tunna trådar.  Jag smälter sedan ner gamla tennobjekt som jag hittar på skroten och 

second-handaffärer och förenar det med glaset.  

Min ingång till arbetet var att arbeta i glashyttan med att spinna tunna glastrådar  runt 

varandra till små kluster av glastrådar. De görs genom att bygga upp ett skelett av glas i 

botten och sedan snurra på varma anfång med glas runt dom tills ett kluster bildas. 

Processen kan jämföras med att snurra upp en tråd på ett nystan. Klusterna blir så sköra 

att man knappt kan ta i dom på grund av att trådarna är så tunna.  Jag värmer sedan upp 

klustrerna till 250 grader i en ugn och öser tenn över dom. Tennet rinner igenom 

klustrerna, bildar droppar, stelnar och förstärker således klustret.  
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Utöver glasklustrerna experimenterade jag med att förena glas och tenn i gipsformar där 

jag med hjälp av en skruvdragare borrade ut mönster i gipset, la ner glaskross och hällde 

tenn över. Tennet fungerar som en infattning och binder ihop glaskrosset till skulpturer. 

Vad som verkligen förvånade mig med tennet var att, beroende på vilken temperatur jag 

häller det över glaset, reduceras det och varierar i olika färger. Det kan få allt från silvriga 

och guldiga toner till en irisering i regnbågens alla färger. Häller jag tenn över glas i en 

ugn som är ca 350 grader blir tennet matt och silvrigt. Vid ca 300 grader får det en helt 

guldig ton. Och vid ca 250 grader eller lägre så skiftar tennet i blåa och lila toner, vid 

lägre temperaturer än så återgår tennet till att bli silvrigt igen. 

Efter några veckor av experimenterande utan större analys eller eftertanke av vad jag 

hade skapat så samlade jag mina resultat och tittade på dem.  
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      Bilderna visar ett urval av processresultat 
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Entiteterna  

Att börja mitt arbete i hyttan kändes tryggt och självklart. När jag fick frågan om vilka 

mina favoriter var och vilka former jag ville jobba vidare med så insåg jag att mina 

favoriter var klustrena och jag insåg också att det var för att dem kändes mest äkta 

eftersom jag hade tillverkat delar av dem i glashyttan. Jag fick även kommentaren att i 

klustrerna så får man inte känslan att de två materialen har förenats utan att det är tenn 

på glas. Detta fick mig att ställa mig själv frågan om vad som händer om jag inte arbetar i 

hyttan alls? Detta skulle ju ändå vara ett arbete där jag ifrågasätter min tradition och 

närmar mig material med nya metoder. 

Jag bestämde mig för att helt sluta jobba i glashyttan med varmt glas för att försätta mig 

själv i en ytterligare slags identitetskris. Skulle jag tycka att objekten jag gjorde utanför 

glashyttan vara lika mycket värda? Kan jag fortfarande uttrycka mig i glas om jag inte får 

jobba med det varmt? Vem är jag om jag inte är glasblåsare?  

I mitt nästa steg i processen där jag valde att fortsätta att jobba med glaskrosset och 

tennet i gipsformarna bestämde jag mig nu att jag skulle prova att arbeta i en större skala 

för att inte resultaten längre skulle kännas som testbitar utan faktiska resultat och 

skulpturer.  Jag började göra större gipsformar och ta mer definitiva beslut i hur 

skulpturerna skulle se ut. Bearbetningen av glaset övergick till att försöka kontrollera 

glasets sprickor och sönderfall. För att få glaskrosset eller glasbitarna som jag vill ha dem 

gjuter jag glasblock som jag sedan inte avspänner (alltså jag kyler dem för fort) för att de 

ska bildas sprickor i glaset. När jag sedan slår på glaset med en hammare får jag fram 

”fint” glaskross i olika storlekar. Glasbitarna värmer jag sedan upp till 

avspänningstemperatur för att runda till kanterna och för att avspänna bitarna så att dem 

inte spricker mer när de är i skulpturerna.   
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Borren blev ett intressant verktyg i min process då den hjälper mig att få fram formar ur 

gipset på ett enkelt sätt. Borrkanalerna tillför en industriell känsla till skulpturerna som 

annars känns väldigt organiska och detta möte blir väldig intressant.  

Mina arbeten i det här projektet har som samlingsnamn Hybriderna. 

Hybriditetsbegreppet har utvecklats av Bruno Latour som är filosof och sociolog. Han 

menar att man ska se på världen ur ett nätverksperspektiv som är uppbyggd av både 

kulturella/sociala och naturliga komponenter (Latour,1993:10-11).  

Dessa skulpturer gjutna i gipsblock har jag även valt att kalla för Entiteter. Namnet är 

inspirerat av Karen Barads teori om Thinigfication - som handlar om att sättet vi uppfattar 

världen på påverkas av hur vi sätter ord på relationer och således förvandlar dem till 

saker eller entiteter (Barad,2013:130).  

                                                                               

                           Oavspända glasblock med sprickor          Preparerad gipsform                                                 
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Färdiga hybrider - Entiteter 
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Pixlarna  

Jag gillar att jobba fort och att saker händer snabbt, medan jag väntade på att mina 

gipsformar skulle torka så började jag leka med tanken hur jag kunde göra snabbare 

formar. Jag hade också fastnat vid tanken att göra striktare former som motsats till 

Entiteterna. Kuben var formen jag fastnade för och jag kom på att jag snabbt kunde 

bygga ett staket i keramiska plattor för att göra en kubform. I formen hällde jag ner 

glaskross i olika storlekar och sedan hällde jag över smält tenn. Beroende på vilken 

storlek på glaskrosset jag använde kunde tennet rinna och tränga sig längre ner mot 

botten olika mycket. Med stort glaskross får jag en hel kub med tenninfattat glaskross för 

att tennet kan rinna igenom. Använder jag mindre glaskross rinner inte tennet ner hela 

vägen och jag får en okomplett kub. Med olika storlek på glaskrosset kan jag försöka 

kontrollera hur tennet rör sig men jag vet aldrig precist hur resultatet kommer att bli.  

Mina kuber får mig att tänka på byggstenar, lego, atomer och materians minsta 

beståndsdelar. Jag har valt att kalla dem för pixlar tack vare deras kubiska form och för 

att de när de inte blir ”kompletta” kan ses som ”pixliga pixlar”. 

 

Tillverkning och färdig pixel 
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Slutdiskussion  
Min ingång och förutsättning till att arbeta med glas har alltid varit glashyttan och 

värmen. När jag adderade tennet till min praktik blev jag tvungen att arbeta under andra 

förutsättningar. Genom att förhålla mig till objekt som tillfälliga tillstånd av materia 

kunde jag se glaskrosset, det spruckna, trasiga glaset som ett förfruset tillstånd av den 

glasmassa jag annars arbetar med. Glaskrosset är precis som tennet delar av ett 

föregånget objekt samt byggstenar till ett nytt.   

Min syn på konsthantverk och detta arbete, där jag menar att jag håller på med 

konsthantverk, är inte att jag förmedlar ett budskap med hjälp av ett material utan att 

materialet kan tala genom mig eller att jag befinner mig i en diskussion med materialet. 

Jag förhåller mig till materialets egenskaper, hur det beter sig - materialets egen agens 

(Barad,2003:135). Att arbeta med material är ett försök till maktutövning och kontroll.  

En materialkännedom kan både hjälpa och stjälpa, särskilt traditioner kan förblinda. 

Genom att förflytta mig från min vanliga miljö (glashyttan) under en period, kunde jag 

synliggöra för mig själv val och värderingar jag vanligtvis jobbar utefter men inte är 

medveten om. Och med sammanförningen av de två materialen lyckades jag att hitta nya 

egenskaper hos materialen att belysa. 

Fysiskt sätt blev mina resultat Entiteterna och Pixlarna. Jag har nu efter lite eftertanke 

och prövande med uppställning valt bort pixlarna från min gestaltning eftersom dom inte 

känns självklara och försvinner bredvid Entiteterna. Istället tittar jag på Entiteterna som 

mitt resultat. Frågan om vad de är har varit genomgående i mitt projekt. För mig är de ett 

verktyg till att synliggöra och utmana min egen glastradition. De är argument för en teori 

som jag arbetat utefter och de är underlägg för diskussion vid examinering.  
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Lägger vi alla dessa syften åt sidan och tittar på dem med nya ögon så ser man objekt, 

abstrakta skulpturer, utan självklara användningsområden förutom det ornamentala. Jag 

kallar mina skulpturer för hybrider och jag hoppas att hybriditeten går att läsa av även 

fast man inte känner till bakgrundshistorien. Inte bara på grund av materialmötet mellan 

tenn och glas. Utan även till följd av mötet mellan kontroll och slump. Det organiska och 

det strikta, både i Pixlarnas strikta kubiska form med det okontrollerade sönderfallet och 

i Entiteterna där en organisk form blandas med den industriella känslan från 

borrkanalerna. Jag vill att mina hybrider ska kommunicera dessa möten och utöver dess 

estetiska karaktär kunna vara en källa till diskussion, så kallade ”conversation pieces”.  

Estetiskt sett inser jag att jag alltid (aningen oreflekterat) har jobbat utifrån tanken att 

mina objekt ska bli vackra och styrt materialen åt det hållet.  Jag har ju ändå lärt mig att 

kontrollera tennet och valt att ta tillvara på de guldiga och reducerade färgnyanserna 

eftersom jag tycker de är finast och passar bäst i kombination med glaset. När jag tänker 

på färgval jag har tagit när det gäller glaset, så har de varit ganska styrda av min 

arbetsmetod. Där jag har har varit inne i ett flöde där jag har velat att saker ska hända 

snabbt och därför använt mig av glas som har funnits i närheten. Jag har haft samma 

förhållningssätt till glaset som till tennet då jag använt mig av kasserade objekt. Te.x. har 

jag använt mig av mycket trasig glas som jag hittat i soptunnan och gammalt degelglas.   

Jag har i skrivande stund bestämt mig för att jag kommer presentera Entiteterna på ett 

stort svart podium med en svart glasskiva på. Det svarta lyfter fram objekten på ett bra 

sätt samtidigt som det är diskret. Glasskivan behövs eftersom den speglar undersidan av 

Entiteterna (som jag menar inte riktigt har en under eller översida) så att man kan se hela 

objekten. Jag har även provat att ställa dem på en spegel med det distraherar för mycket.  
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Appendix  

Min examination tog plats i ett seminarierum på Konstfack och jag valde att visa sju 

stycken Entiteter på ett svart podium som var 140x140 stort och 80 cm högt. Podiet hade 

en glasskiva på toppen vilket gav en fin spegelbild av Entiteternas undersida.  

Mårten Medbo var min opponent och samtalet inleddes med en reflektion över hur jag 

utmanat min hantverkstradition i det här arbetet för att bryta med den. Men att man 

aldrig är ”fri” från traditioner och sammanhang då jag nu befinner mig på, och förhåller 

mig till en konstinstitution (Konstfack) istället.  

Medbo tyckte att det var lätt att hänga med i min text men att dom filosofiska styckena 

skulle behöva djupare förankring.  

Vi pratade även om att jag bara valt att visa en typ av skulpturer i samma slags skala. Det 

diskuterades om varför jag inte gjort en mer pedagogisk gestaltning istället med material- 

och processprover. Jag menar att uppsatsen får vara den pedagogiska delen i projektet 

där man får följa arbetets gång och att jag i min gestaltning visar ett nedslag i processen. 

Jag känner mig inte färdig med här arbetet eller att jag har arbetat igenom alla 

möjligheter med tennet utan att jag skulle kunna jobba vidare länge till. Entiteterna visar 

vart i processen jag befann mig just då. Det viktigaste jag känner att jag tar med mig från 

mitt arbete är min arbetsmetod. Arbetsmetoden kommer jag inte bara kunna använda i 

mitt fortsätta arbeta med glas och tenn, utan även kunna använda den till att utforska 

andra material.  

På vårutställningen visade jag mitt arbete på samma podium som på examinationen. Jag 

fick en plats i Vita havet på Konstfack vilket kändes bra. Dom flesta som besökte 

utställningen var väldigt nyfikna om hur skulpturerna var gjorda och ville höra om 
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processen. Jag fick även väldigt många frågor om vad det var för material i skulpturerna 

eftersom tennet hade en guldig ton och flesta visste inte att tenn kunde se ut så. Jag fick 

även många kommentarer att skulpturerna påminde om något geologiskt, som om dom 

var uthuggna ur ett berg. Eller att man kom att tänka på andra organiska fenomen som 

koraller eller kometer.  

�24



Foton av Rasmus Nossbring

�25


