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Sammanfattning
I mitt examensarbete har jag undersökt min prekära situation som konsthantverkare och
hemtjänstpersonal. Arbetet innehåller reflektioner från den prekära situation det innebär att arbeta i
i hemtjänsten och att vara brukare. Jag belyser mina medvetna och omedvetna
översättningsprocesser från hemtjänsten till mitt konsthantverkskap. Arbetsprocessen i verkstaden
binds ihop med prekariatets mindre synliga delar. Identitet, tillhörighet och gemenskap.
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Introduktion
Låt oss definiera prekariatet. Det kan vara någon med låg anställningstrygghet, eller bara anställd
under en kortare period. Som också har lite inflytande över sin arbetssituation och brist på trygghet
från statliga förmåner och som kan ha svårigheter att försörja sig själv på grund av sin låga
inkomstnivå. Prekariatet är en ordsammansättning av adjektivet prekär och det besläktade
substantivet proletariatet.
Prekariatet, en framväxande ny klass som utmejslar konturerna av en social grupp, här sammanförs
individer under samma paraply, trots att de har helt olika utbildningar, eller ingen utbildning alls,
sociala och ekonomiska förhållanden, så delar de samma politiska verklighet. De som befinner sig i
tillvaron upplever att den är provisorisk och de lider av kronisk otrygghet. Dessa personer kan vara
visstidsanställda, projektanställda, praktikanter, bemanningsanställda, anställda under slavliknande
former eller arbetslösa.
Guy Standing är professor vid SOAS (School of Oriental and African Studies) vid Londons
universitet. Hans bok Prekariatet : den nya farliga klassen (Standing 2011) synliggjorde och satte
ord på den klasstruktur som jag för tillfället befinner mig i och som senare skulle komma att
genomsyra hela mitt kandidatarbete. I boken sammanfattas den splittrade globala klasstrukturen
som nu ritar om en hel värld. Ordet "prekär" betyder "mycket bekymmersam". Den nya
samhällsklass som Guy Standing kallar "prekariatet" har det just bekymmersamt.
"Det har blivit en trosartikel i den moderna moraluppfattningen att allt arbete är gott i sig – en
behändig trossats för de som lever på andras arbete." / William Morris (Useful work versus useless
toil 1885)
I dagens samhälle är inte alla arbeten respekterade, alla arbeten borde ha samma respekt och man
borde inte förutsätta att alla som inte arbetar är arbetslösa parasiter. Sysslolösa människor förstör
inte för samhället och det blir inte effektivare att kontrollera och bestraffa denna lilla minoritet
genom att tvinga dem att utför lågproduktiva arbeten där nästan alltid kostnaderna blir högre än
intäkterna.
Jag tror inte det skulle vara så dumt med lite sysslolöshet. Hur vet vi att en persons sysslolöshet inte
är den personens stund att vila. Vart kommer vårt behov av att förutsätta och döma? Vi borde
skämmas för att kräva idogt arbete av andra.
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Jobb är inte alltings mål och mening här i livet, andra former av sysselsättning och tidsanvändning
är precis lika viktiga. Det är bara prekariatet som har att vinna på att vi utför oproportionerligt
mycket arbete som varken är produktiv eller givande.
Mitt masterarbete Den prekära konsthantverkaren del II är en utveckling av mitt kandidatarbete.
Mitt kandidatarbete Den prekära konsthantverkaren handlar om den osäkerheten som många
människor befinner sig i på arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som är effektiviserad i alla led, på
bekostnad av fysisk och psykiskt hälsa. Det har skapat en prekär situation som innebär dåliga
arbetsförhållanden med dåliga villkor. Det var en berättelse om den moderna kapitalismen sanna
väsen, sedd inifrån och underifrån.
Under mitt kandidatarbete arbetade jag på ett bemanningsföretag. Jag hade över trettio olika arbeten
på trettio olika arbetsplatser den våren. Ett exempel på ett arbete kunde vara att man skulle rengöra
insidan på en oljecistern i Södertälje hamn. När arbetspassen var över i Södertälje hamn, åkte jag till
Konstfack och satte igång med mitt projekt. Det kändes som att jag stod på tröskel mellan två
klasser, att jag hämtar inspiration från den ena och uttryckte mig i den andra. Att jag förflyttar mig
fram och tillbaka. Förmiddag och eftermiddag var som dag och natt.
Jag arbetade med att skapa efter upplevelser. Att översätta tekniker, hantverk och visuella intryck
från mina lönearbeten till mitt konsthantverkskap. Jag tror på att starka intryck ger starka avtryck.
Mitt intresse för marginalisering är den röda tråden i mitt masterarbete. Jag har gått från att belysa
sociala frågor från ett grupperspektiv till berättelser om specifika personer som jag kommit i
kontakt med i hemtjänsten. Deras utsatthet och min egen situation och vad vi har gemensamt har
särskilt fångat mitt intresse under utbildningen på masterprogrammet.
Syftet är att synliggöra mina omedvetna och medvetna överföringsprocesser från hemtjänsten till
mitt konsthantverkskap. Mina personliga berättelser med fokus på olika livsöden av prekär karaktär
har en viktigare roll.
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Syfte och frågeställning
Jag vill med mitt konsthantverk skapa en visuell berättelse om en klassposition, det gör jag genom
att använda mig av material, traditioner och processer inom prekära arbeten och livsöden.
Hur synliggör jag mina omedvetna och medvetna överföringsprocesser från dessa arbeten och
livsöden till mitt konsthantverksskap. Vad i deras berättelser handlar om mig, hur synliggör jag mig
själv i dem och mitt skapande?
Vilka problem i överföringsprocesserna kommer jag att stöta på när jag ska översätta från
äldrevården till personliga berättelser, konsthantverkliga tekniker och konsthantverkliga processer
och till mitt gestaltningsarbete.
Hur kan jag integrera mina poetiska texter med gestaltningsarbete för att tydliggöra min kontext?
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Bakgrund
Mitt lönearbete är inom hemtjänsten. När jag gör hembesök hos "mina gamlingar", är en av mina
huvuduppgifter att ställa mig i köket och laga till dem. Den utsatta tiden hos varje person, så kallad
brukare kan variera allt från tio minuter till fyrtio minuter. Det finns en arbetsbeskrivning på hur
man ska använda minut för minut som sedan bockas av i arbetstelefonen. Det är ett väldigt speciellt
sätt att förhålla sig till tid och liv och en förvirrande och absurd uppgift. Arbetstelefonen fungerar
som en gps, så att cheferna har koll på var jag befinner mig.
Enligt det prekära samhället kan allt effektiviseras, personal blir som redskap i en mänsklig relation.
Matlagning och ätande är av yttersta betydelse i mänskligt relationsskapande. Det binder oss till
varandra. När personalen får en redskapsfunktion i en relation till brukaren, görs personalen till kniv
och gaffel.
Alla dessa effektiviseringar resulterar i ensamhet, tomheten och bortser från den grundläggande
medmänskligheten.
Mitt konsthantverkliga arbete handlar om att hitta mening i denna meningslösheten. Tomheten och
ensamheten är förutsättningen för mitt arbete, för mitt utforskande. Jag formar mitt värde och mina
känslor i mig genom att förverkliga mig själv i det jag gör och konsthantverket blir en bro mellan
mig och verkligheten, som börjar och slutar i tomhet och ensamhet.
Utställningen (Smart Design, Smart Process 2011) är en utställning om material och kreativa
processer som inspirerat mig.
Urvalet av konstnärer, konsthantverkare och designers som deltog hade det gemensamt att
processen var viktig och att det utgjorde det färdiga resultatet och lät processen styra utkomsten av
verket.
Utställningen visade olika kreativa processer och var tänkt att inspirera andra att använda dessa
metoder för att komma fram till nyskapande produkter. Genom att inte jobba med linjära processer
kan oväntade och oförutsedda idéer skapas som annars inte kunnat uppstå på annat sätt.
Sex tydligt exempel på hur jag arbetar med mitt konsthantverk går att beskåda i arbetena
Kodväxling (2013), Modern times or he not busy being born is busy dying (2014), Den prekära
konsthantverkaren (2014), Nyckel 23 (2015). Hopplös, Identitetslös och lycklig (2015) och Dagen
jag stod för allt (2015) (se appendix).
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Kodväxling som ställdes ut på Gustavsbergs porslinsfabrik 2013, där objekt från min process har
avgjutits i material som refererar till hantverk som inte är konsthantverk, Modern times or he not
busy being born is busy dying, ställdes ut på konstfack I festlokalen 2014, handlade om hur jag
förde in industriell effektivitet i mitt konsthantverkskap. Jag arbetade med att ta fram ett nytt
keramiskt material som skulle klara av en viss effektivitet, genom att gjuta på alternativa sätt i
alternativa formar och material. Med alternativa material menar jag en lerbaserad massa med andra
egenskaper än traditionell lergjutmassa.
Den prekära konsthantverkaren ställdes ut på Konstfacks vårutställningen och är mitt
kandidatexamensarbete och handlar om den växande skara människor som tvingas underkasta sig
osäkra anställningsvillkor och stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten. På en osäker
arbetsmarknad där flexibilitet och anpassningsvilja har upphöjts till norm. Prekariatets medlemmar
betala ett högt pris i form av social marginalisering och fysisk och psykisk ohälsa. Just nu pågår en
fragmentisering av arbetslivet som gör det dessutom svårt för prekariatet att förbättra sina villkor
inom arbetsmarknaden. Genom att använda mig av metoder, traditioner och processer inom
bemanningsbranschen, integrerade jag det med min konsthantverkliga process för att skapa en
visuell berättelse om en klassposition. Nyckel 23 och Hopplös, identitetslös och lycklig handlar om
ensamhet, medmänsklighet, identitet och utsatthet, där det skrivna språket utgjorde en stor del av
det konsthantverkliga verket. Dagen jag stod för allt är det sista delprojektet i mitt masterarbete,
som handlar om ensamhet, en längtan och sorg.
Jag tror det finns en vilja i alla att förstå sig själv. I viljan att förstå sig själv, så måste det ingå att
förstå andra och förstå vad man har gemensamt. Det är ett sätt att förenas. Allt för mycket av vårt
samhälle innebär segregering. I människors längtan att vara oberoende förlorar vi kontakten med
varandra och olikheten innebär avståndstagande. Vi letar efter olikheter för att slippa mötas. Alla
dessa sex projekt samverkar i mitt masterarbete och är ett sätt för mig att försöka förstå mig själv
genom mitt konsthantverksskap. En önskan att bli sedd för den jag är, att berätta berättelser om
något som finns i andra som också finns i mig. Jag tror att i dagens samhälle så är vi många som är
oroliga över vår begränsade ekonomi. Vi är många som påverkas av flexibla anställningsformer
och som lever våra liv i standby-läge.
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Metod
Jag har arbetat systematiskt för att ha möjligheten att kontinuerligt följa upp den dokumenterade
delen av mitt arbete. Jag lägga stor vikt vid min arbetsprocess. Min arbetsprocess i verkstaden är
under konstant utveckling, jag synliggöra och analysera den så att den kan effektivisera och
förbättra kontinuerligt. Att arbeta med en hastighet och effektivitet som vissa prekära arbeten
kräver, har blivit en väldigt viktigt metod för mig, när jag arbetar i verkstaden. Jag arbetar
uteslutande med hantverk som följer samma mönster som mina olika lönearbeten och det gör det
meningsfullt för mig. Det innebär att jag t.ex. i verkstaden arbetar med en tidseffektivisering som
finns inom prekära arbeten. Mitt hantverk är traditionellt sätt tidskrävande. Tiden i verkstaden
behövde anpassa sig till mina lönearbeten. Omedvetet så började jag att korta ner lermaterialets
torktider och slutligen uteslöt jag torktiden helt innan bränning.
En del av mitt förarbete går ut på analysera tidigare processmaterial, göra nya material- och
formprover. Jag har gjort research inom mina lönearbeten. En metod jag använder mig av när jag är
ute och arbetar med mina lönearbeten är fältanteckningar som jag gör på min mobil.
Jag har också att arbetat med personliga berättelser som undersökande metod. Med hjälp av mina
personliga berättelser vill jag belysa klasskillnader och sociala normer. Dessa berättelser är baserade
på mina fältanteckningar och andra händelser från hemtjänsten jag varit med om.
Erfarenheterna är reflekterade och kommunicerade tolkningar av upplevelser. Dom erfarenheter
som jag har tillgång till är de som skildras i mina berättelser.
En berättelse är, i sin enklaste bemärkelse en sammanhängande framställning vilket ger struktur och
mening åt händelser och upplevelser genom att skildra dessa tidsföljd (Labov 1972:359-360). En
berättelse är avgränsad i den mening att den har en igenkännbar inledning, eller början, och slut. I
princip kan den utgöras av två satser vilka är avhängiga varandra (Labov 1972:360). Med
sammanhängande avses ett inbördes sammanhang mellan berättelsens olika delar. Det kan vara den
röda tråden som gör berättelsen logisk och begriplig, som gör att den har en poäng (Johnstone
1990:18, Young 1987:20-21 53ff)
In i verkstaden tar jag med mina erfarenheter från den verklighet jag lever i, många av mina
processer som jag översätter till mitt konsthantverk sker omedvetet, en viss del av projektet handlar
om att synliggöra och hitta ursprunget till varför mitt konsthantverksskap blir som det blir.
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Under mitt kandidatarbete skrapade jag på ytan av hur jag skulle kunna översätta det jag sysslar
med utanför Konstfack till konsthantverk, det var väldigt begränsat och handlade främst om fysiska
översättningar, där jag t.ex. använde likadana redskap. Projektet har utvecklats sedan dess, men det
är fortfarande samma kärnfrågor. Jag har gå in mer på omedvetna översättningar som jag gör när jag
arbetar i verkstaden. Jag tror det finns fler omedvetna processer mellan mig och mitt
konsthantverksskap.
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En fiktiv intervju med vårdbolaget
Nedanstående text är en fiktiv intervju mellan mig och min arbetsgivare. Jag vill visa på det
absurda tekniska och ekonomiska tänket i en bransch som säger sig drivas efter Stockholm stads
värdegrund som i min mening har lite med den faktiska verkligheten att göra.

”Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av
självbestämmande, individualisering och valfrihet.
Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande,
trygghet och meningsfullhet.” / Stockholms stad
Vårdbolaget: Hur har ditt arbete effektiviserats med det nya incheckningssystemet Paragå?
Jag: Jag vet exakt vad jag ska göra och på vilken minut jag ska göra det. Att ha ett samlat ansvar
över någons lägenhet, ge den personen medicin och kolla att personen mår bra och får någonting
lätt att äta ska ta tio minuter. Skulle jag ta för lång tid på mig så brukar ni ta kontakt med mig och
berätta att jag inte fullföljt mitt uppdrag och att ni kommer dra av från min lön.
Vårdbolaget: Vad är fördelen med gps-övervakning?
Jag: Fördelen är att jag inte kan ljuga. Ni behöver inte lita på mitt ord, ni ser var jag är. Jag har inte
det ansvar som tillit och förtroende ger. Jag har bara ansvar för minuterna.
Vårdbolaget: Varje minut är viktig för oss och det är kopplat till vår ekonomiska ersättning. Det är
viktigt med nöjda kunder. Är kunderna nöjda?
Jag: Det var roligt för både mig och Hasse när vi googladed fram hans gamla flickvänner. Vi
hittade en som bodde i Solna. Hon var upptagen numera, men det tyckte inte Hasse var något
problem. Vi kom fram till att vi skulle sköta det snyggt och skicka henne ett vykort till jul. Det här
samtalet var möjligt på grund av att Hasse hade haft besök av sin son som redan hade fixat
middagen. Kunden hade beställt middagsförberedelser, in- och utcheckning i Paragå 20 minuter. Jag
har aldrig sett Hasse så upprymd som den dagen, men det finns ingen ekonomisk ersättning kopplad
till det.
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Vårdbolaget: Vi tycker det är viktigt att personalen hjälper och lär sig av varandra.
Jag: Ja det får väl bli på fritiden i så fall, eller på den 30 minuter långa rasten som jag brukar
tillbringa i någon trappuppgång, för tiden räcker inte till att ta mig till kontoret och värma upp min
matlåda.

Paragå
I samband med årsskiftet 2014/2015 började hemtjänsten i Stockholms stad att tidsregistrera besök
hos brukare med hjälp av smarta telefoner, via appen ParaGå. Mobilerna är gps-utrustade, vilket gör
det möjligt att övervaka den anställda och se var den befinner sig och från den första juni 2015 hade
samtliga utförare i Stockholm satt igång med tidsregistreringen.
När ParaGå introducerades var fackförbundet Kommunal tydligt med att systemet inte fick
användas för att premiera enskilda anställda. Fast så blev det inte. System premierar tidseffektiva
anställda. Det har blivit ett underlag för lovade framtida löneförhöjningar. Det är också ett system
som utnyttjas. När det inte går att hålla sig kvar hos brukaren brukar cheferna säga att man ska
lämna vårdtagaren utan att logga ut ur ParaGå och stanna kvar utanför brukaren ytterdörr. Där kan
gps:en inte se att man lämnat lägenheten och man kan låta tiden rinna ut innan man springer vidare
till nästa brukare. Detta är ett sätt att för vårdföretagen att få fullt betalt för sina tjänster.

Vi lever och dör ensamma
Vi lever och dör ensamma är en poetisk text som är inspirerad av Erik Gandinis dokumentärfilm
The Swedish Theory of Love. Dokumentären tar upp den skandinaviska perfektionens sprickor till
ytan och granskar baksidan av vårt moderna leverne. Den handlar om Sveriges problematiska
relation till individualismen och vår strävan efter att frigöra oss från medmänskligt beroende.
Vi lever och dör ensamma
Ingen människa ska vara beroende av någon annan. Att inte behöva någon annan, att vara
självständig, är definitionen av en lyckad individ. Sverige är världens ensammaste land. Sverige är
världens mest ointressanta land. Vi lever och dör ensamma. Vi går i graven med autonomins flagga
i topp. Vi slutade leva tillsammans för många år sedan, vi slutade också leva med oss själva.
Självständiga inför varandra och oss själva. Vågar vi möta oss själva i spegeln? Står vi inte där
och granskar och letar efter perfektion, en klarhet, ett erkännande att vi duger som vi är? Vem vill
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jag vara inför mig själv och inför andra? Självständig.
Om man möter sig själv i spegeln, speglar man en inre konflikt, en ambivalens, då blir aldrig
spegelbilden ett mål för klarhet, då blir spegelbilden aldrig klar.
Man måste spegla sig själv i andra, det är begränsande med självständighet, genom blottläggande
av motstridiga känslor blir innehållet flerdimensionellt. Det blir en mångfald. När man lever
tillsammans, lever man i ett mångfald av känslor. Om man lever i sin egen värld, ensam, så
begränsar man sitt inre och yttre liv. Man tappar kontakten med sitt eget mångfald och strävan.

Sanningen är som poesi och alla hatar poesi.
Sanningen är som poesi och alla hatar poesi är inspirerad av boken Varje dag är en vårdskandal,
skriven av Sebastian Lönnlöv 2016. Boken handlar om Sebastian som arbetar som timvikarie på ett
äldreboende som hamnat mitt i ett mediedrev med rubriker om vanvård. Vi får en inblick från de
som arbetar på golvet efter att medierna inte är intresserade längre. Det är en vårdskandal som
pågår i det tysta, varje dag.
Sanningen är som poesi och alla hatar poesi
Trapporna på Kungsholmen minns ingenting. Jag vet inte hur många trappuppgångar jag sett på
Kungsholmen. Men det räcker och blir över. Jag tillhör en grupp som är osynliga på Kungsholmens
gator och speciellt i trappuppgångar. Hemtjänstpersonal, tidningsutdelare, missbrukare och
hemlösa. Vi inom hemtjänsten är inte svåra att identifiera. Våra odaterade mobiltelefoner som vi
använder i trappuppgångarna, stressen av att gå runt och hitta rätt adress eller att inte vara i fas
med schemat, det utskrivna schemat vi bär med oss och vår klädstil som inte alls följer den kod
som förväntats av en Kungsholmsbo. Jag känner mig inte så värdefull där ute. Det känns inte som
att jag tillhör gemenskapen. Aldrig tidigare har klassklyftan varit så blottad för mig som när jag
började arbeta inom hemtjänsten. Mitt lågstatusjobb bär upp samhället. Det är ett livsviktigt jobb.
Det är också kvinnodominerat och majoriteten av mina arbetskollegor är första generationens
invandrare.
Tyvärr så når inte omvärlden innanför många av brukarnas dörrar och dom når inte häller ut. Det
är svårt att bli tagen på allvar och bli lyssnad på om man inte har anhöriga som talar för en.
Speciellt människor som är dementa. Jag har ingen utbildning, bara erfarenhet. Jag lär själv upp
ny personal. Ibland känns det som att en blind leder en annan blind. Vissa dagar känns det bara
som att mina brukare väntar i dödens väntrum. Det är inte lätt att försöka förlänga människors liv
samtidigt som man känner på sig att man kanske håller på med det motsatta. Det händer att man
ljuger så att alla ska må bra.
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Material och teknik
Jag har under min master utvecklat nya tekniker och keramiska material för att hitta nya
uttrycksmöjligheter i mitt konstvetenskap. Mina projekt under min master har givit mig möjligheter
att testa nya tekniker och keramiska material.
Brödlera och gipsugnsform
Jag har experimenterat fram en bördlera och en ugnsform i ett gipsmaterial. Brödleran består av
stengodslera, socker, torrgäst, vetemjöl. vatten, kortfibrig bomull och oxider. Processen påminner
väldigt mycket om vanlig brödbakning. Gipsmaterialet som utgör ugnsformen består av potatismjöl,
vatten, gips, kvarts och kortfibrig bomull. ungsformen klarar av att bränna brödleran i högbränning
(1280 grader) utan att man behöver torka brödleran innan den sätts i kermikugnen.

Avgjutning av en ugnsform. (foto; Polat Ghasemloo 2015)

Två stycken ugnsformar. (foto; Polat Ghasemloo 2015)
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Brödlera under jäsning. (foto: Polat Ghasemloo foto: 2015)

Brödlera i ugnen. (Foto: Polat Ghasemloo)
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Infärgad och spritsad brödlera. (Foto; Polat Ghasemloo)

Infärgad och jäst brödlera. ( Foto; Polat Ghasemloo)
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Högbränd och diamantsågad brödlera. (Foto; Polat Ghasemloo)

Högbränd brödlera (Foto: Polat Ghasemloo 2015)
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Högbränd brödlera i gipsform (Foto; Polat Ghasemloo 2015)

Högbränd brödlera gjuten i en wellpapplåda i keramikugnen ( Foto; Polat Ghasemloo 2015)
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Gipslera
Gipsleran uppkom genom att jag kombinerade valda delar av brödleran och gipsmaterialet till
ungsformarna. Gipslera består av lera, kortfibrig bomull, gips, kvarts, vatten, potatismjöl, Coca
Cola Zero, vetemjöl, torrjäst och oxider. Detta material är en utveckling i den effektiva
arbetsprocessen. Den yttre formen är slutresultatet.

Gipslera. (Foto; Polat Ghasemloo 2015)

Gipslera i keramikugn. (Foto; Polat Ghasemloo 2015)
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Högbränd gipslera (Foto: Polat Ghasemloo 2015)

Högbränd gipslera (Foto; Polat Ghasemloo 2015)
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Högbränd gipslera (Foto; Polat Ghasemloo 2015)
Nebulosa
Till examinationen har jag arbetat med en teknik som jag döpt till Nebulosa. Denna uttrycksform
har jag arbetat med under hela min Konstfacksutbildning. Nebulosa bygger på att jag blandar
keramiska engober med varandra på en gipsskiva. En engobe är benämningen på en lerslamning.
Jag har uteslutande arbetat med denna teknik på plana keramiska ytor, pga att uttrycket jag är ute
efter bara går att applicera på horisontella ytor. Desto större keramiska ytor man applicerar
Nebulosorna på dessto större blir risken att godset går sönder när man ska förflytta den till ugnen.
Tunna stora plana keramiska gods är otympliga och går sönder väldigt lätt vid torkning och
förflyttning. Därför har jag inte vänta på att godset ska torka och istället bränt godset dagen efter
när den flytande leran bara stelnat och då är mycket mer flexibel än om den skulle vara torr.
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Gipsskiva för Nebulosa (Foto; Polat Ghasemloo 2016)

Arbete i verkstaden på Konstfack. (Foto; Samir Dzabirov 2016)
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Förflyttning av godset efter 12 timmar. (Foto; Polat Ghasemloo 2016)

Obränd Nebulosa. (Foto; Polat Ghasemloo)

20

Nebulosa (Foto; Polat Ghasemloo 2016)

Nebulosa (Foto; Polat Ghasemloo 2016)
21

Nebulosa (Foto; Polat Ghasemloo 2016)

Nebulosa (Foto; Polat Ghasemloo 2016)
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Nebulosa (Foto: Polat Ghasemloo 2016)

23

Modern times or he not busy being born is busy dying, 2014 (foto: Polat Ghasemloo)
Modern times or he not busy being born is busy dying
Är jag inte upptagen med att födas, är jag upptagen med att dö. Se det som en metafor, där födseln
är den kreativa starten och döden produktionen.
Enligt mig behöver produktionen den kreativa starten för att existera, lika mycket som döden
behöver födseln. Upptagna är vi alla, på något sätt. Många av oss är en del i något större, vi
producerar, tillverkar vår vardag. Så fort vi är arbetsdugliga blir vi arbetskraft större delen av vår
vakna tid. Vi gjuts i samma effektiva och produktiva form. Detta är något vi fogar oss i för att
kunna överleva.
I mitt arbete har jag fryst en produktions utvecklingsgång och tagit ett utsnitt ur den. Jag formtar
tomrummet i packeteringen av industrins slutprodukter, med en hastighet, effektivitet och
produktivitet som man kan finna i produktion. Man kan se det som skräp, någonting man förvarar
sina produkter i, från perioden mellan köparen och säljare. Jag ger skräpet evigt liv.
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Modern times or he not busy being born is busy dying, 2014, detaljfoto (foto: Polat Ghasemloo)
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Kodväxling, 2013 (foto; Polat Ghasemloo)

Kodväxling
I detta projekt jobbade jag skulpturalt utifrån temat tvåspråkighet.
Språket är bron mellan mina identiteter och mina kulturer. Jag plockar från två uppsättningar av
språk, kulturer och traditioner.
Det språk man tänker med brukar oftast definiera ens modersmål, men mina tankar är av en
ickespråklig karaktär. Man kan kalla det ett universellt och medfött tankespråk.
Kodväxling är när en flerspråkig person växlar mellan två eller flera språk i en konversation med
en annan person som behärskar samma språk. Detta är ett medvetet val.
Genom att kodväxla bygger jag broar mellan mina identiteter, mitt tankespråk och mina kulturer.
Jag sammansmälter mina olikheter, jag känner mig fullständigt nyanserad och komplett när jag inte
behöver stöpa mig själv i samma form som en enspråkig person.
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Jag har hämtat inspiration från mitt liv, från vad mina barndomsögon har visat mig, sånt som
fastnat och skapat känslor som i och med det här projektet åter har kommit upp till ytan. Det är
ingenting jag kan sätta fingret på. Det är mer en känsla jag jobbat efter, en känsla av utanförskap.
Att anpassa mig till en enspråkig norm innebär en begränsning av mina verbala
uttrycksmöjligheter. Att inte vara normal. Mitt verk har en tyst flerspråkighet.
Mitt behov av att blanda språk, kulturer och traditioner är lika viktigt i mitt skapande som i mitt
verbala uttryck.
Det är den tysta dialogen mellan tingen och betraktaren som intresserar mig, ett universellt språk
där bara färg och form sätter gränserna. Som avsändare tar objekten ingen hänsyn till vilka språk
du pratar, det är det som är det vackra med inkluderande konst tycker jag, att alla kan tolka och
tala samma språk.

Den prekära konsthantverkaren, 2014 (foto: Polat Ghasemloo)
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Den prekära konsthantverkaren, 2014 (foto: Polat Ghasemloo)
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Nyckel 23, 2015 (Foto: Polat Ghasemloo)
Nyckel 23
Vem äger makten och vem har ansvaret? Vad innebär det att vila? Jag tar fram nyckeln från den
stora knippan av nycklar till mina gamlingar. När jag kommer in i hallen möts jag av en becksvart
lägenhet. Anna har inga egna nycklar till sin egen dörr, hon ligger i sin säng i mörkret. Hon ropar
till sig mig genom att säga, kom Kola, kom! Hon har aldrig förstått att jag heter Polat, men det gör
det samma, jag är här för hennes skull. Anna ber mig öppna balkongdörren, för att trettio sekunder
senare be mig stänga dörren. Så kan det hålla på ett tag, sen vill hon att jag gör salamimackor med
te och honung. Anna har arbetat hårt, slitit hela livet. Jag respekterar det. Nu vill hon vila. Det är
det hon vill göra på dagarna och jag förstår det. Jag släcker alla lampor, det blir lika becksvart
igen, det är så hon vill ha det. Till nästa kommer. Jag låser dörren och lämnar lägenheten. Jag
tycker bättre om mig själv när det är hon som bestämmer. Jag längtar till min vila. Den är stor.
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Hopplös, identitetslös och lycklig, 2015 (foto: Polat Ghasemloo)
Hopplös, identitetslös och lycklig
Det du vill vara, det är jag. Det du verkligen vill känna, känner jag, varje dag.
Den utsträckta handens hopplöshet är inte min. Jag är professionell burkplockare, säljare och
hantverkare.
Jag lever på gatan. Jag är hemlös.
Du ser hopplösheten i mina kassar. Jag har inte haft tid att sortera dem. Ibland sorterar någon
annan bort dem, det fanns en bok jag ville läsa.
Hjälpen är aldrig gratis. Den som ger kräver att få styra. Jag har valt friheten.
Tack. Tack. Tack. Tack
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Dagen jag stod för allt, 2015 (foto; Polat Ghasemloo)

Dagen jag stod för allt, 2015 (foto; Polat Ghasemloo)
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Dagen Jag stod för allt
Ensamhetens helvete. Gud vad har jag gjort för något hemskt för att få leva i helvetet på jorden.
Ingen tar mig på allvar, ingen tror på mig, det går inte över imorgon, jag är inte psykiskt sjuk, eller
det kanske jag är, men jag vill att ni hjälper mig för det här går inte över. För dig Polat är det två
och en halv timme i veckan. Jag är fast här varje dag.
Jag känner hennes längtan bort från ensamheten, bortom dramatiken sitter en liten ensam gumma
på sin stol och ber mig skjuta henne. Men vad är det hon egentligen vill?
Tiden räcker aldrig, tiden kan aldrig fylla hennes längtan, stilla hennes oro. Så är det med mitt
skapande, jag skapar utifrån en längtan. Längtan att bli färdig och när jag är där så inser jag att
det inte är målet, den längtan är oberoende av tid och rum. Längtan bort från ensamheten kräver
ett skapande, en livslång process, som börjar och slutar i ensamheten.
Jag vill att det ska kommer en dag i mitt konsthantverkskap när jag går ut på farstubron och säger
att nu är huset klart, så här ser det ut, renoverat och klart. Kom in och tittat om ni är intresserade,
jag har byggt det själv, jag står för allt, nu är jag klar. Mitt konsthantverkskap är som att bygga ett
hus. Jag måste bli färdig. Det måste finnas ett slut. Om jag får känna mig färdig, om än för en kort
stund, kommer jag att vara ytterst tacksam. Tänk om jag dog och aldrig fick känna mig färdig.
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Diskussion
Nebulosorna har blivit en fristad för min kreativitet där jag kan uttrycka mig utan att uppleva
prestation. Kreativiteten är helt och hållet luststyrd. När jag började på Konstfack så stod skammen
i vägen för kreativiteten. Jag tvivlade på mitt egna konsthantverkliga uttryck. Jag har i nästan varje
projekt på Konstfack inlett min arbetsprocess i verkstaden med att göra Nebulosor. I efterhand har
jag insätt att det har varit ett sätt att få vila, ro och få befinna mig i en lustfylld situation.
Det har varit ett självtvivel och en upplevelse av otillräcklighet som fört mig bort från Nebulosorna
innan, en slags ide om att vara någon som jag inte är. Själva upplevelsen av att göra någonting
lustfyllt kan ha tagit mig bort från Nebulosorna. Kan det vara så för en prekär människa hela tiden
bestraffar sig. Att inte ge sig tillåtelse att njuta och ge sig hän. Vårt samhälle skapar inte luststyrda
människor snarare människor styrda av plikten och allvaret.
Parallet med arbetet med Nebulosorna har jag under våren 2016 börjat uppskatta arbetet med
brukarna i hemtjänsten. När jag bortser från den prekära situation som det innebär att arbeta inom
hemtjänsten så har jag funnit mig själv uppskatta och njuta av dom olika mötena jag har fått ta del
av. Jag har känt en lust för livet.
Jag vill sammanför det innersta i mig med mina erfarenheter från hemtjänsten. Det kommer att
visualiseras som plana keramiska spegelobjekt mot en vägg. På Nebulosorna kommer jag att
laseretsa mina poetiska berättelser. Jag vill att man ska spegla sig i mina objekt.
Jag ser det inte som en tillfällighet att just jag hamnade i inom hemtjänsten. Vi är många
konsthantverkare som försörjer oss delvis med arbete i vården. Det prekära livet har följt mig sedan
jag föddes. Jag flydde tillsammans med min mamma och bror hals över huvud från ett land till ett
annat. Jag är uppväxt i en plikttrogen familj. Där hårt arbete och disciplin premieras. Jag började
med lönearbeten redan som barn.
Mitt processtänkande hade sett annorlunda ut om jag hade haft mer tid i verkstaden. Genom att
alltid ha lönearbetat utanför skolan har jag varit tvungen att utveckla min process utifrån den
parametern. Det går inte att vara någonting annat än en prekär hantverkare i den situation jag
befinner mig i just nu.
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