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I uppsatsen försöker jag beskriva min senaste tid inom konstinstitutionen där jag 
brottats med vad det är jag vill påstå att min konst handlar om. Jag kommer 
problematisera bilden av elementarpartikeln som jag under en längre tid påstått är 
utgångspunkten i mitt skapande.  
 
Jag har inför uppsatsskrivningen upplevt att det är språket som förminskar mitt 
självförtroende inför att våga tro på det jag vill tro att mitt skapande bottnar i. När jag 
försökt skala bort så mycket text jag kunnat tills det bara har varit ett ord kvar som 
ska representera mitt skapande så har det otaliga gånger slutat i att folk upplever att 
min konst blir sämre och undrat varför jag hade med text över huvud taget. Det har 
brutit ner mitt hopp om att hitta ett sätt att ge besökaren tillgång till mitt skapande 
utöver själva upplevelsen. Upplevelsen som jag håller ett fast grepp vid och enträget 
menar är känslans väg in i konsten. Känslan som den behållare mitt skapande vaggar 
i. Jag vet att den är grundbulten i vilket min kropp och dess aktioner är fäst vid, Men 
mitt väsen och dess behov av rörelseriktningar får mig att tappa sikten över det 
centrum min trygghet är snärjd.  
 
Detta gör inte att jag börjar skriva.  
Detta gör inte att jag vill fatta en penna och börja skissa upp de konserverade minnen 
över vägar jag vandrat. Jag är inte rädd för vilsenheten. Jag kanske är rädd när jag står 
inför den då den är utanför mig och är allt förutom mig. Som den som står inför min 
konst och samtidigt utanför min konst så vill jag inför denna person skriva. Ifall 
skrivandet är det som får personen att våga ta in allt det som möter. Denna person 
kanske går in i konsten ensam genom en ingång som de som av olika anledningar går 
in via en köksingång på en restaurang. Förhoppningen med denna öppning är att de 
som på något vis träder in ska mötas någonstans på någon nivå i livets forsande 
slussar.   
Min förhoppning är också att jag efter att jag skrivit uppsatsen inte ska ha ändrat 
uppfattningen om vad jag vill hålla på med. För vad skulle hända om jag behövde 
formulera en helt ny grund för det mina stipendieansökningar vilar på.   
 
Jag demonstrerar med saklig argumenterande och med en poetisk ton mitt sökande 
efter nyanser på min palett av skapandeprocesser för att komma närmare 
helhetsbilder. Dessa bilder tappar jag lätt grepp om och de tycks skena in i livets 
dynamiska kamp mellan att vilja göra sig förstådd och att försöka förstå den 
omkringliggande världen.   
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Jag studerar mitt sista år på det 3 åriga kandidatprogrammet i fri konst på Konstfack.  
Jag avslutade precis min kandidatutställning ”Descartes ägg” där jag under en vecka 
satt inbyggd i en installation bestående av skulpturer som jag satte i rörelse med hjälp 
av fiskelinor som jag drog i. Publiken fick åskåda händelserna, de fick också lyfta och 
ta i saker för att hjälpa till att skapa moment av rörelse.  
 
Denna praktik kommer jag att jobba vidare med efter min examen. Till att kunna 
fortsätta mitt arbete behöver jag en hyvelbänk av märke Sjöbergs scandi plus. Till 
hyvelbänken behöver jag också en tälgtax och en filklämma.  
    
Mina arbeten präglas av mångfalden material jag väljer att kombinera för att tillverka 
mina skulpturer. Den arbetsbänk jag har riktat in mig på har kapaciteten att fungera 
som arbetsyta för olika materials behov i arbetsprocessen. Arbetsbänken skulle 
möjliggöra för mig att kunna fortsätta jobba I både virke och metall men också i 
gummi och läder – stort som smått.  
 
Efter min examen ska jag påbörja ett projekt som heter “honungsdagg”. Det kommer 
att bestå av skulpturer I rörelse där jag som innan kommer att sitta inbyggd i verket.   
 
En central pjäs i verket “Honungsdagg” kommer att vara en Pinocchio-rustning som 
jag ska tillverka I kallvalsad plåt, också trä och silikon. Mitt experimenterande med 
att föra samman olika material som har olika styrkor och svagheter är utgångspunkten 
för en dynamik jag även kommer jobba med i narrativet kring Pinocchio-rustningen.´ 
 
Att skriva stipendieansökningar har för mig blivit den tryggaste formen att beskriva 
och konkretisera mitt skapande på. Jag blir också hela tiden tvungen att formulera en 
riktning i mitt skapande som beaktar min kreativitet och lekfullhet men som i 
slutändan inte är drivkraften i sig utan istället beroende av ett mål.  
    samtidigt som jag vill kunna rymma mig och konsten på max ett A4, förstår jag 
också att allt jag lyckas koka ner till de små ock framtidsavgörande raderna bara är 
lögnen om mig.  
 
Peter Fischli och David Weiss har gjort ett verk som heter Lauf Der Dingen. Alla som 
har försökt göra referenser till andra konstnärer när de tittat på det jag gör refererar till 
Lauf Der Dingen. Eller bara till Peter Fischli och David Weiss. Jag ser det som att jag 
har erbjudits två ingångar till min egen konst.                                                                                                                                                                                                     



Lauf Der Dingen består av olika föremål som ingår i en ca 30 minuter lång 
kedjereaktion. Denna kedjereaktion innehåller ett skådespel som använder sig av 
iscensatt materia i en färd genom rummet för att beskriva känslomässiga dimensioner 
i en mänsklig siluett.            
   Energier blir relationer och relationer blir energier. Det är så jag se på verket som en 
form. Men så länge filmen rullar sugs jag in och blir en del av kampen med de lustar 
och lidelser som försöker förena sig i färden.  
 
[Lady Gaga] 
When I look back on my life 
It's not that I don't want to see things exactly as they happened 
It's just that I prefer to remember them in an artistic way 
And truthfully the lie of it all is much more honest because 
I invented it 
Clinical psychology tells us arguably that trauma is the ultimate killer 
Memories are not recycled like atoms and particles in quantum physics 
They can be lost forever 
(intro i lady gagas musikvideon till Marry the night) 
 
Som jag också ser det är Lauf Der Dingen i grunden ingen uppfinning. Det är ett 
trauma där lögnen är uppfinningen. Lögnen som konstruktion möjliggör för oss att i 
en konstkontext materialisera och konservera detta trauma.  Vi kan därefter börja 
närma oss traumat genom att på nytt återskapa samma tillstånd som utlöste det. Det 
kan vara att till exempel kasta ut det i kollisionskurs med sin antites. Bara att denna 
gång måste traumat väckas till liv utanför materian som symbolisera det.  
 
Konsten som traumats dialysator i väntan på en ny kropp.  
Konstutövandet som en livsfarlig iscensättning av Big Bang. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



”Antingen blir ingenting som förut, eller så går allt tillbaka till det vanlig igen. Det 
ena eller det andra utfallet kvittar, den fixerade punkten är säkerheten. Tvekandet 
lockar till sig faror.”  
  
Ur sommaranteckningen fortsätter det: 

Fingrarna snubblar fram över den karga bröstkorgen. Framåt till den breda halsen 
Kroppen ligger vågrätt  

Ena kinden sover djupt, nere i madrassen.  Fingrarna fortsätter framåt  
Försiktigt nu  

Det går som uppför då det till varje avstamp i steget måste göras en riskbedömning  
Det går som uppför trotts den plana ytan 

Mina kroppsdelar intar positioner längs med hans eviga trappa. 
 
Jag har förlikat mig med tanken på att varken det skrivna eller det talade kommer att 
ge rättvisa åt mitt skapande i ett försök att beskriva/konkretisera. Dock funderar jag 
på vad lögn och sanning som motsatser har för betydelse i mitt skapande? Finns det 
där innerst inne eller i det djupaste av djup i mitt skapande en mekanism som har fått 
mig att börja skapa. Finns där en dynamik som den mellan mjuka och hårda material 
jag beskrev i min stipendieansökan?  
 
För jag vill kalla det för skapande.  
 

Fingrarna har lyckats nå hans högsta nivå. Utsikten måste vara slående därifrån 
Där stryker de omkring. Tar sig in i fasadens sprickor  

Plundrar 
Nu syns de inte längre  
De känns inte längre  

Mina fingrar 
Nu känner de han innan och utan 

Fingrarna tar med sig delar av honom som kan vara av värde. 
 
För några år sedan när jag gick på Pernbys Målarskola byggde jag en maskin. Den 
bestod av två rör. Ett inre rör och ett yttre som båda hade två olika mönster på sig. Det 
inre röret var gjort av papper och det yttre var gjort av genomskinlig plast. När ström 
tillfördes så att det yttre röret började snurra skapades en slags optisk illusion i röret. 
Den rörliga bilden liknade små punkter eller prickar som hoppade runt till synes i ett 
slumpmässigt mönster. Jag testade att tillverka en likadan punkt fast av lite svart lera. 
Kanske som ett försök till att frigöra en av dessa punkter ur det rör-formade 
instrument som både gett liv åt och stängt inne dessa.  
   Denna frigjorda punkt blev en extremt simpel skapelse som jag trädde på en grå 
sytråd.  

 
Jag tror att jag från första början nämnde den vid ordet Plupp. Denna plupp kopplade 
jag sen ihop med maskinen med hjälp av den gråa sytråden.  



 
Vad är en Plupp? Wikipedias beskrivning lyder: 

“Plupp är en svensk barnboksfigur skapad av Inga Borg 1955. Plupp är en liten figur 
som har blått hår och röd näsa, och som bor i en torvkåta vid en sjö 
kallad Blåvattnet någonstans långt uppe i norr. Plupp är inget troll utan en osynling, 
enligt Borg, vilket innebär att Plupp är osynlig för människor.  “ 

 
Självklart hade mitt första möte med pluppen inträffat rumsligt.  
 
Det är svårt at prata om pluppen. För mig är den abstrakt. För mig är den konkret. På 
ett estetiskt plan ja, men det jag också tänker på är hur den är i relation till 
betraktaren. Eller snarare vem pluppen blir i mötet. Jag tror att min plupp är som 
Plupp i Inga Borgs saga. Hen finns och inte på samma gång.  
 
Vissa tror sig se en fluga. Vissa en lögn.  
 
Det är jättesvårt att prata om Pluppen. För mig har det många gånger varit lättare att 
säga Partikeln. Det har varit svårt, om inte svårare, att inför andra säga Partikeln 
istället för pluppen. Men jag har försökt att ge åhöraren nycklar och hjälpverktyg 
genom att säga elementarpartikeln istället.  
 
En person sa en gång ”vad är det du döljer för oss?” och jag fick förklara hur det stod 
till med universum och dess lagar. Om hur materiens minsta beståndsdelar, det vill 
säga elementarpartiklarna, ger oss två val – antingen får vi välja mellan att veta vilka 
de är i det absoluta nuet, eller att vi får reda på vilka de kommer att vara i framtiden, 
låt säga en mikrosekund bort. Lägg på mindre än en mikrosekund till och du har en 
elementarpartikel som har hunnit gå från att vara en som får underkänt på alla 
matteproven i skolan till att vara en ekonomisk rådgivare på en bank.  
 
Allt det här känner vi till om partikeln med matematikens hjälp! 
 
Matematiken kan också på ett mer eller mindre exakt sätt säga hur mycket som finns i 
världen/universum. Den kan också räkna ut hur mycket som inte finns, det vill säga 
det som ligger höljt i dunkel. Men det vet matematiken inte vad det är.  
En matematikens Helhetslära. 
 
Det vi med absolut säkerhet vet är att något som är helt inte är trasigt. Det som 
beskrivs vara trasigt kan alltid fogats ihop till en ny helhet som inte längre läcker.   
 
Ibland undrar jag om pluppen än idag står i förbindelse med klutten lera jag befriade 
den ifrån precis som jag befriade den från maskinens kontext som gett den liv. 
 



>Ska vi verkligen fortsätta såhär?<. Meningen faller sönder i rummet och singlar ner 
som snö över bitarna som fingrarna placerat ut i synfältet. Han säger >VI? Du kan 

inte fortsätta såhär!<. Jag >Är inte du och jag vi? Du och Jag - V och I.  
Som i matematikens A och B där A är B och B är A.< 

Skinnet spänner sig på hans jästa bröstkorg. Ovanför samlas fukten tung och sänker 
sig ner i det knottriga landskapet. Från bukens fåror lapar jag i mig det iskalla friska. 

Han >Byter du plats på matematikens V och I får du IV… alltså 4.<.  
Jag >Matematiken och språket är som ett rotsystem med ett grenverk.<  

Han >Som en spegel!< Jag >Vilken sida är du?<. 
 
 
Något vi lärt oss med hjälp av språket är att från atomens yttre, skalet, till atomens 
inre centrum skiljer det ett steg i någon enhet.  
 
>Menar du att språket inte är något annat än tecken?<  
Han frågar utan att undra >Skulle en bok-stavs struktur innefatta högre eller djupare 
komplexitet utöver att vara tecken? 

Hans kropp blickar framåt.  
Ögonen rullat bakåt 

Inåt 
>Som hos ägget!< 
 
 
Avståndet mellan atomens skal och dess kärna är inte avståndet mellan två ord i en 
mening!  
   Det är ordens avståndstagande från verkligheten som får oss att se atomen. Se 
atomen kanske som ett ägg.  
Mitt itu klyver språket steget mellan skalet och kärnan. För atomskalet blir steget in 
till kärnan plötsligt ett hopp genom världens minsta mellanrum.  
 
Jag ska försöka beskriva vad jag menar när jag säger att atomskalet hoppar in mot sin 
egen kärna. Vi kan försöka hålla oss kvar vid jämförelsen med ägget.  
   Tänk att atomen tillförs energi utifrån som om en höna skulle ligga och ruva på sitt 
ägg. Skalet som består av en elektron(en subatomär partikel) som hela tiden befunnit 
sig endast ett ynka hopp från atomens kärna börjar under ruvningen att växa utåt och 
bort från kärnan. Den blir större och större. Däremot så händer det inget med kärnan. 
Den förblir samma centrum och utgångspunkt oavsett hur stort skalet växer sig och 
hönan fortsätter att ruva.  

 
Risken är att när skalet växt sig allt för stort så kan det spricka om energi fortsätter att 
tillföras. Och det är när skalet spricker(eller om vi ska kalla det för att ägget kläcks) 
som vi ser att atomens skal och dess kärna är i ett ömsesidigt beroende av varandra. 
När skalet spricker förlorar kärnan sin negativa laddning samtidigt som skalets massa 



blir föremål för en annan process i det mikroskopiska kretsloppet och löses där med 
upp.  
 
Om hönan däremot avbryter ruvandet innan ägget kläckts så kommer skalet, i detta 
fall elektronen, att implodera. Den kommer att i ett glädjerus hoppa tillbaka in mot 
atomens mitt. Tillbaka till det tillstånd den befann sig i innan energi från första början 
tillfördes, det vill säga tillbaka till platsen där det bara skiljer ett hopp mellan atomens 
skal och kärnan.  
 
Vi vet att elektronens och kärnans existens är beroende av varandra. Vi vet också 
genom språket att de två aldrig någonsin har tillåtits träffas.  
Känner de ens till varandras existens? 
 
Max Tegmark som är professor vid massachusetts institute of technology säger att 
”bilden är till för kunskap”(Sveriges radio P1- den gömda koden). Men om bilden av 
ägget inte är fullständig, ska vi då endast se språket som en perspektivlära som 
hindrar vårt eget steg från att bli ett fall. Ett fall ner i vanvett inför vad det egentligen 
är vi försöker närma oss när vi pratar om Partikeln och kärnan?  
 
Faktum kvarstå att bilden, tillsammans med dess täckmantel, språket, upprätthåller en 
klyvning av kunskapen om atomen.  
 
 

Jag faller ner i verkligheten 
Och precis innan jag når mark vaknar jag. Min kropp kastas i ett ryck upp på alla fyra 
och blir stående i väntan på lugnet. I det mjuka, som ett betesdjur, står jag. Med min 

flank och mitt juver.  
Mitt juver.  

Det buktar ut över lakanets grå virvlande vidder. Där ligger han, oskyddad och 
oskadd. Jag som ett fuktigt högtryck i antågande. 

Om hans läm fattar jag ett järngrepp  
Det är det enda jag minns att man skulle göra under vildmarkskursen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



Naturvetenskapens beskrivning av partiklarnas ständiga vacklande är ett stilleben av 
människan.  

(din navel är som barnpoolen 
Där lärde jag mig att flyta och bottna samtidigt) 

 
Partikeln som en ständig följeslagare av kärnan inuti atomen är en ganska skissartad 
beskrivning av partikels villrådiga kamp mellan det trygga moderliga kärna till famn 
och världen utanför som väntar likt ett levnadskall. Men det är också en skiss med en 
stark symbolik. Partikeln som ryggradslös och beroende är en bild som påminner om 
ett individanpassat samhälle där den osjälvständiga människan aktivt målas upp som 
ett hot mot  
framstegstron.  
 
Ett löpande band där både barnet och materialet går från ingenting till någonting. 
 
Om inte blir subjektet ett hinder för denne att utvecklas i sin nya kropp som tillhör 
den ekonomiska tillväxtens. Att växa inåt i sig själv som försök att förena sig med 
sina känslor likställs med ett subjekt av primitiv och tillbakautvecklande karaktär.  
 
I ett försök att ta avstånd till mänskliga mekanismer börjar vi nu se på dessa som en 
vetenskapsman ser på sina partiklar.  
 
 

I tanken ser jag hans närvaro 
omöjlig att nå fram till  

En grimaserad min av mätt och belåtenhet har bubblat ut i ansiktet 
Han gurglar fram något  

Jag slickar i mig lavan utmed kraterns sylvassa mynning. Inget får förgås 
Terrängen under mig förblir oförändrad 

 
Från samma kudde speglar vi oss i universums vågor  

På de nyföddas scen kläs vi i teatermaskerna. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 



Någonstans i elektronens beslutsfattande definieras människan.                               
Är det i språket mitt och partikelns möte måste ske?  

I materien är vi ourskiljbara. 
Då jag ställer frågan om hur det står till med universums lagar är det mitt vacklande 
jag står inför i valen som partikeln tvingar mig att göra för att en del av dess kunskap 
ska kunna göras objektivt tillgänglig.   
 
Vi säger atomen som om den hade ensamt befäl över sin inre process.  
Vi säger >ATOMEN!< som en befallning.  
 
I min text till utställningen Descartes ägg säger jag såhär:  
”Jag tror mig ha sett att beskrivningarna av fenomenen på kvantnivå skulle vara 
beskrivningar av det som händer två personer i ett möte.” 
 
 
 
 
Hönans beslut om att sluta ruva på ägget och därmed förhindra en utvecklingsprocess 
möjliggör för skalet att återgå till ett ursprungsstadium som i någon mening kan 
tyckas upplevas som primitivt. Att hönan slutar ruva får vi lämna till en annan 
diskussion. I detta fall kan vi avvisa det som en ren slump. Alternativt att hönan 
förstod att elektronens och kärnans förbindelse är starkare än deras någonsin kommer 
att bil.  
 
 
 
	

When	the	sculptures	attaches	whit	moments	of	interaction,	between	the	

participator	and	me,	the	drama	that	lies	within	the	sculptures	get	activated.	In	

that	moment	we	connect	through	matter,	that	in	a	cense	also	keeps	us	at	a	

distance	from	each	other,	we	help	the	small	black	plupp	to	come	out	of	the	nest	

and	meet	the	world.	In	that	moment	we	also	open	up	for	our	inner	life	of	

emotions	to	come	out	and	get	carried	away	with	to	a	place,	as	a	catch,	where	the	

black	plupp	returning	to	as	a	home	after	a	day	of	activities	that	reminds	me	of	

haunting.	This	is	the	part	of	art	when	matter	allows	us	to	meet	as	humans	but	as	

another	form	of	bodies.		

	



My	name	is	Adam	and	I	study	the	last	year	in	the	bachelor	program	of	fine	art	at	

Konstfack.	I	live	in	a	small	apartment	on	Wahlbergsgatan	–	Stockholm,	from	

where	I	can	observe	the	life	of	a	deer	family	trough	my	window.		

	

From	where	I	stand	half	hidden	and	pulling	the	strings,	waiting	for	a	participator	

to	get	close,	I	feel	like	I	am	the	hunter.	But	from	the	moment	a	participator	

decides	to	interact	I	suddenly	feel	like	I´m	the	pray.	My	moves	create	

countermovements	from	the	other	end	wich	is	forcing	me	to	follow.	In	that	

moment	of	uncertainty	from	both	sides	of	the	fishing	line	is	where	

	

partikeln	finns.	

 
Mitt intellekt delas 

 
Efter att du burit det hem  

 
Som dina gener 

 
Som ditt byte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jag har pratat om smärta. Jag tror smärtan är förutsättningen för kreativitet. Kan låta 
klyschigt, men vackert, och därför vill jag tro på det.  
 
 
 
 
Vi alla bär på den. Smärtan. Den är separationen. Vi var barn och nu är vi vuxna för 
att vi lärde oss. Inte genom att bejaka vår barnslighet utan att vi lärde oss förtränga 
den. De som skapar är de som fortfarande lyssnar på det gråtande barnet inom sig. 
Barnet som genom vår civiliserade kultur fick lära sig att sanning bara kan existera 
genom att vi med språket som fundament bygger en värd på frågan ”är detta sant?”. 
Det kreativa inom oss fick lämna plats åt det vi säkert kan säkerställa är säker 
sanning. Det som den vetenskapliga metoden kan bevisa `existerar´.  
Detta lär en kultur dig och mig som även lär oss att ljuga.  
 
Människan korsar mållinjen som fulländad skapelse när denne avsagt sig skapandets 
utgångspunkt.  
 
Den civiliserade kulturens martyr.  
 
I denna punkt är min fixering över att fullända Partikeln som den slutgiltiga bilden 
över mitt konstnärskap endast sund. Jag tror mig funnit ett mål, en kurs. Land. Men 
under lupp ter allt sig endast som hägringar och resonemangen slutar i motsättningar.  
   I Motsättningarna blir jag kvar för jag har under de senaste åren plötsligt märkt att 
jag hela tiden har vuxit inåt i en kärna, där förvisso motsättningar bestämmer reglerna 
men där det inga motsatser råder. För att nå denna kärna där allt är möjligt är det 
ovisshetens rädsla som måste bejakas och målsättningen som måste avsägas.   
 
 
I den kärna jag sitter i nu, som håller mig från att se världen i bestämda former, har 
jag möjlighet att lära känna det som har hållits på avstånd så länge att det ter sig 
främmande inför varandra men nu möjligt att liera - då motsättningen plötsligt är 
förutsättningen. Här kan jag känna hur elektronens vilda försök att nå in till kärnan 
äntligen bär frukt. Här bor möjligheten för liv att kunna se liv i det som finns utanför 
den egna kroppen, hur mycket det än smärtar vid tanken på hopplösa avstånd.  

Här är äggskalet hönan och hönan äggskalet. 
 

Här är vi partikeln 
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