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Abstract
By reflecting upon the works I make and my thoughts surrounding them I’ve been looking to
develop my way of understanding and working with art. By looking at both creative and
emotional aspects underlying the artistic process I try to understand what impact they have on
both the art and the artist.
Through my working process and by writing about my thoughts and emotions during this
project I come to the conclusion that this is what can be referred to as a cathartic experience for
me.

(Keywords: Catharsis, Creative Process, Emotional Work, Art and Emotion)
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1. Inledning
1.1. Undersökningsområde.
I mitt kandidatarbete har jag valt att undersöka min konstnärliga praktik och skapandeprocess,
dels genom att undersöka mitt eget sätt att arbeta samt genom att se hur andra konstnärer som
arbetar på liknande sätt eller inom samma område som mig resonerar. Syftet är att förtydliga
mitt konstnärskap och fortsätta utveckla min skapandeprocess. Jag vill kunna ge mer karaktär
och substans bakom och kring mina verk och den inre värld ifrån vilken mina verk tar sin
begynnande form. Något som jag själv finner mycket inspirerande är att läsa om eller lyssna på
hur de konstnärer vars verk jag uppskattar redogör för eller talar om sin konst. Det ger inte bara
större mening och substans till deras verk utan medför att jag även reflekterar kring min egen
process på ett sätt som jag annars kanske inte hade gjort. Det öppnar upp för nya perspektiv
helt enkelt, och om jag kan inspirera andra på samma sätt som jag själv inspirerats så har det ett
värde som alltid kommer vara relevant.
De konstnärer jag väljer kommer vara utvalda delvis utifrån om de har vad jag uppfattar som en
liknande konstnärlig process som jag själv, eller vars konstnärskap jag ser upp till eller inspireras
utav.
Under arbetets gång har jag kommit in mer på området kring hur känslor och tankar i vardagen
samspelar med skapandet. Dels genom mitt skrivande och reflekterande kring mitt skapande
och dels genom det som jag ser hos andra konstnärer.

1.2. Bakgrund.
När det gäller den visuella utformningen av mina verk så utgår jag ifrån min fantasi. Med åren
har jag inspirerats och i viss mån formats av bla andra konstverk och musik. De teckningar jag
började göra i tonåren hade drag utav H.R Giger's estetik1, om man kan uttrycka sig så, rent
visuellt. En stor del av tematiken kom bla ifrån musik och speciellt ett album har influerat mig:
Whoracle av det svenska bandet In Flames från 1997. Musiken och texterna inspirerade det som
jag visualiserade och tecknade ur min fantasi.
Vad gäller färger så har jag en förkärlek för svart och vitt samt för olika rätt grälla färger så som
rosa, blå och grön. Den svarta färgen blir oftast grunden för att skapa kontrast med den mer
grälla nyansen av en ljus kulör. Mötet mellan svart och en ljus färg är något jag finner attraktivt
och har arbetat med inom mitt måleri och tagit med mig in i det keramiska. Själva
kombinationen är nog inspirerad bland annat utav skarpa färgade ljus i mörkret. Kontrasten och
spänningen som uppstår mellan en ljus färg jämte svart är något jag arbetat med länge inom
måleriet.

1

http://www.hrgiger.com/
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När jag lager för lager bygger fram ett motiv i en målning så börjar jag i de mörkare färgerna och
söker mig framåt, uppåt, emot ljuset. Det tankesättet i sig är viktigt för mig, inte bara symboliskt
utan även då det blir ytterligare en del av mitt arbete som kan härledas till katarsis tänker jag.
Att arbeta sig igenom färgerna ifrån de mörkare emot det ljusare blir som en metafor för att ta
sig igenom de känslor som tynger mig och komma ut på andra sidan. Jag har vid olika tillfällen
befunnit mig på den platsen dit ljuset inte når och gång efter annan lyckats kravla mig tillbaka
upp till ytan igen. Jag har hört att definitionen av ett lyckligt liv inte är avsaknaden av problem,
utan förmågan och vetskapen om att man kan lösa dem när de kommer i ens väg. Även om jag
överkommit många hinder i mitt liv, inte alla men många, så upplever jag inte att livet är någon
direkt behaglig upplevelse i stort, snarare tvärtom.
Jag för en ständig kamp emot mitt eget sätt att tänka kring, förhålla mig till och relatera till
omvärlden. Det kommer och går som i vågor, beroende på hur saker och ting förhåller sig för
stunden och var jag befinner mig i livet. Negativa tankemönster är något som jag lärt mig att se
och känna igen hos mig själv, men de är svåra att bryta och kan återkomma ibland även när jag
trott att jag blivit av med dem. Det blir till det man brukar kalla för att "slåss emot sina inre
demoner".
När jag för ungefär fem år sedan började arbeta med keramiken så var det som ett sätt att
skapa 3-dimensionella motiv. Det finns många likheter med hur jag arbetar inom måleriet med
den skillnaden att det blir skulpturalt. En av de första konstnärer inom keramiken som jag lät
mig inspireras utav var Hertha Hillfon. Hennes stora keramiska porträtt var och är de av hennes
skulpturer som jag finner mest intressanta.2 Även Per B. Sundberg's, i mitt tycke, lekfulla
uttryck i sina verk är något jag uppskattar.3
Under mitt konstnärskap har jag byggt upp och utforskat min egna inre värld. Där mina känslor
och tankar som uppstår i vardagen får gå som genom ett filter för att bearbetas rent praktiskt.
Exakt hur processen går till är kanske svårt att svara på men jag har under detta projekt närmat
mig frågan om huruvida det kan vara en form av katarsis. Att gå in i känslan genom en målning
eller en skulptur och att genomleva den i syfte att kunna släppa den, lägga det bakom sig, eller
försöka finna nya perspektiv på den.
Catharsis and cathartic both trace to the Greek word kathairein, meaning “to cleanse, purge.”
Catharsis entered English as a medical term having to do with purging the body—and especially
the bowels—of unwanted material. The adjective cathartic entered English with a meaning
descriptive of such a physically cleansing purge. It didn’t take long for people to start using
these words figuratively in reference to emotional release and spiritual cleansing.
The act or process of releasing a strong emotion (such as pity or fear) especially by expressing it
in an art form.4

2
3
4

http://herthahillfon.se/#Galleri
http://www.andrehn-schiptjenko.com/per-b-sundberg/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/catharsis
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1.3. Metod.
Jag skapar skulpturala verk i keramik. Jag utgår ifrån mina tidigare projekt på konstfack där mina
senaste skulpturer består av flera komponenter som kan sammanfogas, monteras eller
omformas i olika mönster och kanske även motiv.
Jag skriver även ner mycket tankar, minnen och känslor som finns inom mig och ligger till grund
för det jag skapar. Jag försöker att vara så ocensurerad som möjligt och låter tankarna gå så
oavkortat som möjligt ner i skriven form.
Det har även tillkommit akrylmålningar under projektets gång som har en relevant anknytning
till mitt arbete.

1.4. Referenser.
Jag börjar med att läsa Janina Nilsson's uppsats där hon undersöker fantasivärldar. Det får bli en
sorts utgångspunkt då jag själv arbetar mycket utifrån mitt inre och vad som kan beskrivas som
en fantasivärld. Nilsson skriver:
Mitt kandidatarbete har varit ett undersökande av fantasins område och ett förtydligande för
mig själv, om varför jag arbetar med det här temat. Vygotskij skriver om att det man skapar är
resultat av samlade erfarenheter och i mitt fall kan jag se tydliga kopplingar till både mitt
tidigare arbete på förskolan och till ﬁlmer. Från förskolan har jag erfarenhet från barnens
fantasier i lekar och berättelser men också av alla de barnböcker jag läst för dem. Filmerna har
berikat mig med en mängd olika fantasiskildringar som har inspirerat mig i mitt gestaltnings
arbete. Keramiken har blivit mitt verktyg för att visualisera mina fantasibilder.5

Det finns en del beröringspunkter. Men jag upplever att det finns en avgörande känslodriven del
med i mitt arbete som Janina Nilsson inte går in på, på djupet, mer personliga föreställningar
och tankar som i vissa fall kanske borde bearbetas än mer i någon slags terapi, jag vet inte. När
jag börjar gå djupare och se på vad jag egentligen har för tankar kring mitt arbete så märker jag
att där finns gamla tankemönster och hjärnspöken, sådant som jag kan rationalisera bort i hög
grad, men som ändå finns kvar där under ytan och påverkar mig. Kanske mer än vad jag vill tro
att de gör.
Jag märker att ju mer jag skriver och reflekterar kring mitt skapande desto mer känslor, minnen
och tankar som kan kopplas till mitt mående rent psykiskt upptäcker jag. Jag har länge haft en
fundering kring de eventuellt terapeutiska egenskaperna hos skapandet utav konst. Jag läste
Kristin Eklunds uppsats ”Med tårarna rinnande smetar jag ut existentiell ångest på duk”, hon
intervjuar sju konstnärer och tre pedagoger. Så här skriver hon i sin slutsats:
5

Nilsson, Janina (2013). Fantasivärlden Jhax. Kandidatuppsats. Konstfack. S. 15
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Jag har kommit fram till att det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och konstnärligt
skapande efter att jag har läst och analyserat informanternas svar. Majoriteten skriver att deras
skapande hänger ihop med deras mående samt att de mår bättre av att skapa. Den psykiska
ohälsan är en tillgång för de flesta utav dem, en säger till och med att hen inte skulle ha velat
vara utan sin psykiska ohälsa genom åren.
Andra sätt på vilket skapandet har varit en tillgång för informanterna eller hur måendet är
kopplat till deras hälsa är: mer arbete vid sämre mående, att glömma bort sina problem vid
skapande, kanalisera och kontrollera ångest, ha bilder i huvudet som måste ut. Det är också en
avslappning för många utav informanterna att få hålla på med konstnärligt skapande och något
som distraherar från verkligheten.6

En personlig anekdot som jag har kring det här var när en vän kommenterade att han föredrog
de målningar som jag gjorde under en period då mitt mående var sämre. Jag kan ju själv se vilka
målningar som är skapade under sådana omständigheter, men att det även blir tydligt för andra
är intressant.
Jag funderar vidare kring mina skulpturala verk. Hur skall jag kunna kommunicera med dem?
Vad ser andra i dem? Magdalena Abakanowics uttalar sig som följer i sitt artist statement:
Art needs somebody to listen to its message, somebody to desire it, somebody to drink it, to use
it like wine - otherwise it makes no sense.
What is sculpture? With impressive continuity it testifies to man's evolving sense of reality, and
fulfils the necessity to express what cannot be verbalized.7

Är skulpturerna egentligen helt onödiga, överflödiga? Varför finns de om jag redan kan uttrycka
i ord mycket utav det jag känner och tänker kring dem? Eller är de en del utav den större
helheten och visar på ett perspektiv, en sida som finns inom mig som inte orden kan beskriva?
Ett komplement. Men fungerar de då fortfarande som skulpturer i sig själva om texten aldrig blir
skriven? Eller är de bara fysiska slaggprodukter av mina inre malande tankar och upplevelser?
Det jag vet är att skulpturerna är fragment av min inre visualisering. Men är detta relevant för
andra? Jag kanske bara gör detta för min egen skull som en slags skev ritual?
Under 2017 besökte jag en utställning av Gustaf Nordenskiöld med titeln "Site no. 16 Inked". 8
Jag upplevde att konceptet och hängningen av verken var intressant och det gav mig lite nya
perspektiv på hur en utställning med keramiska verk skulle kunna se ut. Verken i keramik och
glas hängde ifrån taket ovanför betraktaren och gav mig en känsla av att befinna mig i
underjorden eller på havsbotten. Det i kombination med texten kring den fiktiva arkeologiska
utgrävningsplatsen som föremålen kom ifrån upplevde jag som ett intressant koncept och
kontext att placera verken i. Det gav dem ett helt annat ”liv” än vad de kanske hade haft i en
Eklund, Kristin (2015). ”Med tårarna rinnande smetar jag ut existentiell ångest på duk”
Bildpedagogiska och bildterapeutiska perspektiv på psykisk ohälsa och kreativitet.
Kandidatuppsats. Konstfack. S.25
7
http://www.abakanowicz.art.pl/about/statement.php.html
8
http://gustafsweden.com/site-no-16-inked/
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mer traditionell utställningsmiljö med objekt på vita podier. Presentationen är något jag
fortfarande arbetar med, att försöka hitta ett sätt att presentera mina verk på ett adekvat och
intressant sätt i utställningssammanhang. Reflekterandet i det här projektet och denna uppsats
är för mig ett sätt att medvetet arbeta med och försöka hitta fram till ett koncept genom vilket
jag bäst presenterar mina verk.
Jag tittar närmare på Miodrag Djuric vars oljemålningar influerat mitt eget måleri. I en
dokumentärfilm på konstnärens hemsida finner jag ett intressant stycke som känns relevant för
mig. I dokumentären intervjuas bland annat konstnären själv samt andra människor i hans
närhet så som familj, konstkritiker och samlare utav hans konst. Miodrag Djuric uttrycker sig
som följer:
My name and my art have not been quite accepted yet. There’s a barrier, it’s like that. Probably
the difficulties I experience while working, people probably feel some kind of barrier. I think
people would be happier if I have never made those paintings.9

Hendrik Bokdam, samlare utav Miodrag Dado Djuric konst konstaterar:
To me, these pictures are support that gives strength, and I can’t understand people who do not
see that. That is why I say that one has to have a certain character, personality, in order to love
Dado’s art. Even he used to say – people have to have some wound, some anxiety in order to
appreciate his paintings. Obviously, I feel enough anxiety.10

Hendrik ser igenkänningsfaktor i verken och kan relatera till dem på ett känslomässigt plan. Han
uttrycker även att han upplever verken som att de är upplyftande, att han kan finna styrka i
dem. Dado ser det däremot inte alls så, utan upplever att det finns en barriär mellan betraktare
och verk.
Det är där jag känner att jag befinner mig med mina egna verk i dagsläget. Att jag inte lyckas nå
fram på det sätt jag skulle önska. Jag vet inte hur eller varför jag vill nå fram överhuvudtaget
egentligen, men ett mål vore om betraktaren såg mina verk på ett liknande sätt som Hendrik ser
på Dados, som ett slags stöd som ger styrka. En del av mina målningar och skulpturer kan jag
uppleva ger mig något positivt när jag betraktar dem i efterhand. Och det känns som en
värdefull del även om jag inte är helt säker på vad det är som gör att bara vissa verk inger den
känslan och inte alla.

9
10

https://www.dado.virtual.museum/dado-metissages.php (35 min)
https://www.dado.virtual.museum/dado-metissages.php (35 min)
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2. Undersökande del
2.1. Tvivel.
Jag känner tvivel inför arbetet med projektet initialt. Är detta av värde? Drömmandet har blivit
allvar på ett sätt. Jag bedöms och kritiseras, formas utifrån andras förväntningar. Jag har inga
problem med att ta kritik, tvärtom så uppskattar jag den, men samtidigt kan jag känna att ett
visst mått av frihet går förlorad. Någon annans tankar och smak skall forma något som för mig
är ytterst personligt. Jag har ibland dagdrömt om att slå sönder alla mina skulpturer, som en
slags protest och ett sätt att ta tillbaka det som är "mitt". Jag behöver egentligen inte en fysisk
representation av det jag har inom mig, det finns ju ändå kvar och jag kan alltid återskapa allting
ifrån grunden igen om jag så behagar.
Ibland känns det som att mina verk är en sorts protest emot verkligheten, emot allt det
obehagliga med att vara människa så som ensamhet, sorg och ångest. Någonting fysiskt som jag
kan ägna mig åt när sådana känslor växer sig för starka, som ett sätt att förlika sig med känslan
eller i bästa fall förändra den.
I begynnelsen fanns naiviteten. Numera råder en ständig känsla utav otillräcklighet.
Jag minns tydligt när jag skapade något på bildlektionen i mellanstadiet, eller när jag började
teckna hemma på fritiden och de positiva reaktionerna som kom från olika håll. Den
uppskattningen var något jag värdesatte då jag inte visste något annat sätt att få tillgång till den.

2.2. Skölden.
Jag har alltid upplevt behovet av skydd. Det gör nog de flesta. Men jag syftar här på något ur
fantasin. Något starkare än mig själv. Någon eller något som kunde ta smällarna, lyfta bördan
ifrån mina axlar, vara en klippa i stormen. Jag skapade om och om igen, i mitt inre, denna
varelse eller konstruktion. En fysisk omöjlighet i den verkliga världen, men när bara fantasin
satte gränserna så kunde jag ta ut svängarna.
Jag börjar skapa delar till en replika av en sorts flexibel sköld. Formbar efter rådande situation
och behov. Skölden blir en symbol för ett undvikande-beteende, behovet av att dra sig undan
ifrån omvärlden i sitt skal.

9

Lagren är sammanfogade av mindre komponenter. Detta i syfte att ge mig flexibilitet i
utformandet av skölden. Jag tänker mig att det blir en rund konstruktion så småningom, men jag
lämnar dörren öppen för möjligheten att upptäcka andra infallsvinklar under arbetets gång.
Kanske kan jag använda delarna på andra sätt än jag först tänkt mig? Kanske upptäcker jag
under själva konstruktionsfasen att delarna är bättre lämpade att monteras ihop på ett annat
sätt än vad jag avsett ifrån början? Den friheten är eggande, och hjälper till att driva på
arbetsprocessen, då jag blir nyfiken på vad jag kan göra med komponenterna. Jag har min inre
bild rätt tydlig för mig, men låter genom detta experimentella arbetssätt verket att få lite av ett
"eget liv" som jag utforskar. Nyfikenheten är en nyttig drivkraft, inte bara inom en konstnärlig
process utan även livet i stort.
Delarna glaseras med en blank vit glasyr. När de kommer ut ur ugnen får jag intrycket av att de
påminner om tänder. Jag tänker att det är positivt då emaljen är den mest slitstarka vävnad som
människokroppen producerar på naturlig väg. Det känns passande för en sköld. Jag börjar prova
mig fram till hur de kan tänkas monteras ihop. Med svart kabel eller kanske ståltråd? Jag börjar
fundera kring andra former än den jag först föreställt mig, delarna kommer sitta samman och
10

bilda en sköld eller ett skal med viss flexibilitet. Det påminner lite om delarna av en rustning
eller en brynja. Vid det här laget verkar det som ett gott resultat och jag fortsätter att producera
flera delar för att göra den slutliga skölden så stor som möjligt, eller åtminstone ge mig själv
utrymme för att kunna göra den större om det visar sig att verket gör sig bättre så. Efter att ha
arbetat med delarna kommer jag fram till en ryggradsliknande form, som ett skal. Jag fastnar för
den formen då jag upplever att det verkligen skulle kunna vara så som en inre mental sköld
skulle kunna kännas att bära.

2.3. Ensamheten.
Otillräckligheten. Jag presterar, jag skapar något med förhoppningen om att så för en kort stund
få omge mig med något annat än mina egna tankar. Tomheten inuti har fyllts med fantasier och
drömmar istället för mörker, men sådant märks. Under ytan på de iskalla spegelblankt svarta
sjöarna djupt därinne finns alltid sanningen, hur mycket jag än önskar att dölja den för mig själv
med fundament av berg, vatten, hav och himlavalv.
Jag lever som i en bubbla där saker som är banala för gemene människa får ett alltför stort
värde och plats. Ibland känns det som om flertalet ankare håller mig kvar under ytan. Det spelar
ingen roll hur mycket jag stretar emot om jag ändå inte kan identifiera vad som håller mig kvar i
gamla mönster och vad jag måste göra för att komma loss. Med ren viljestyrka har jag trott att
jag brutit mig loss tidigare, men det har visat sig bara ha varit för stunden eftersom jag alltid
kommer tillbaka till samma plats, som om jag bara gick i cirklar gång på gång.

2.4. Vägvisaren.
Det började med en kub-liknande form i två delar tänkta att monteras ihop. En ljus glasyr på
vardera del. Jag funderade på att fortsätta utveckla formen med en cirkel som omsluter kuben,
kanske denna form i svart glasyr? Jag ser framför mig en svart cirkelform på marken, en bit
ovanför den hänger den ljusa kuben i vad som tycks vara tyngdlöshet. De två formerna hålls
samman utav svarta kablar.
Under arbetets gång har jag funderat på att använda en slags ”kompassnål” inuti den svarta
cirkelformen istället för de keramiska delarna jag först tänkte mig. Kanske två visare ifrån en
väggklocka som får representera att det inte bara är en riktning i rummet som jag söker efter,
utan även i tiden.

11

Längtan efter någonting annat har egentligen alltid funnits där i någon mån. Jag inser att gräset
inte är grönare på andra sidan, men jag längtar alltid bort ändå. Det är sällan som jag upplevt
att jag verkligen trivs på en plats eller i ett sammanhang.
Jag trivs inte heller där jag befinner mig just nu. Jag tar min känslomässiga tillflykt till en
fabricerad, och inte alltför avlägsen, framtidsvision för mitt inre.
Jag vet vart jag vill, men inte hur jag skall ta mig dit.
Så har verket utvecklats och framträder som en vägvisare, den känner till de platser jag besökt
tidigare och jag anförtror mig till den, att den likt en kompass en dag peka ut vägen till en plats i
den här världen som jag kan kalla för hem.

12

2.5. Hoppet.
Jag bygger två replikor utav en form som är enkel men betydelsefull. Artefakter som har
förmågan att lagra känslomässig energi. I tider utav tvivel och när känslan utav meningslöshet
växer inom mig sänker sig mörkret stilla som en tung omfamning. Det är i tider som dessa som
jag lätt går vilse i mina tankars ändlösa labyrint. Av och an i mina resonemang och grubblerier
vandrar jag i hopp om att finna ett nytt spår, en ny väg. Alltför familjära stråk återupptäcks och
jag ältar både gamla och nya sorger, misslyckanden och förluster.
Den energi som finns kvar, det hopp som trots allt ännu inte övergivit mig helt är värdefullt. När
jag stått vid ruinens rand har jag ändå valt att fortsätta. Men jag är rädd att det en dag skall
försvinna helt, med tiden brinner den lågan allt svagare. Skapandet har alltid varit en ventil och
ett sätt att bevara det lilla som fortfarande betyder något, även jag tvivlar på om också det
överhuvudtaget är värt någonting egentligen.
Att spara en bit utav den energin i en artefakt som kan hålla den säker och bevara den blir snart
en nödvändighet. Ett anspråkslöst verk som kan husera mina tankar och idéer kring detta är vad
som framträder. Kanske är det ett sätt för mig att inte "glömma". Genom att jag skapar ett
fysiskt verk som ett slags påminnelse för mig själv om att ändå fortsätta.

13

2.6. Målningarna.
Medan mina keramiska verk i det här projektet har varit sammanvävda med mina reflektioner
och tankar så har de målningar som jag arbetat med blivit mer ”råa” i sitt känslouttryck. Det
började som ett sidospår utanför själva huvudprojektet. Jag har låtit min stress,
prestationsångest och mitt tvivel få komma ut genom dem. Istället för att tänka kring symbolik
och syfte med dem så har de varit en ventil för ångesten. Jag har upplevt olika grader av
förlösande känslor och att spänningar har släppt när jag arbetat med dem. De blir som en
definition för hur katarsis skulle kunna ta sig uttryck. Eftersom de ändå blivit så pass viktiga och
intressanta i förhållande till mitt arbete så lät jag ympa in dem i projektet under arbetets gång.
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3. Slutsats.

Vad ger skapandet mig, till vilken nytta är det? När jag skapar får jag en känsla av att något har
åstadkommits, att något har arbetats igenom och att ett problem har blivit löst. Om inte annat
så har upplevelsen av en känsla eller tillstånd tillåtits genomgå en slags metamorfos och i någon
mån ändrat form, likt en katartisk upplevelse.
På ett sätt blir mina verk ett utforskande och en dokumentation utav mitt inre, speciellt
eftersom jag inte bara besöker denna inre värld i min vardag genom dagdrömmar eller
förnimmelser utan även i mina drömmar om natten då jag är fullkomligt uppslukad utav fantasin
och den verkliga/fysiska världen är ett minne blott.
Sorg, ilska och ensamhet blir hanterbart och går att bearbeta genom det praktiska arbetet där
jag ingjuter mina känslor och tankar i målningar eller skulpturer som tar visuell inspiration ifrån
min fantasivärld som i sin tur är inspirerad utav filmer, musik och andra konstnärers verk.
Om det verkligen är en katartisk upplevelse eller inte kan vara svårt att avgöra. Vissa gånger kan
jag uppleva lättnad och glädje efter att ha arbetat klart med ett verk, medan det andra gånger
utvecklas positiva känslor men kanske inte lika påtagligt. I vilket fall så kan jag konstatera att
skapandet kan vara ett sätt att hantera känslor på.
Gränsen mellan vad som skulle kunna vara en form utav ältande av negativa känslor, att ”bara”
avreagera sig och katarsis är inte alltid tydlig. Visst finns det gånger då det är påtagligt vad det
rör sig om, men det kan även vara mer oklart och diffust vad en session har inneburit på ett
känslomässigt plan.
Att nå till den punkt då något förändrats rent känslomässigt är väl målet skulle man kunna säga.
Men vad ger då detta betraktaren av det färdiga verket? Hur det uppfattas är svårt för mig att
veta och det kan såklart vara mycket individuellt. På samma sätt är synen på skapandeprocessen
och vad den ger utövaren individuell. Genom detta projekt har jag angett ett perspektiv på hur
det kan se ut.
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5. Appendix.

Examinationen
Jag monterade upp verken på väggen i ett av seminarierummen inför examinationstillfället. Jag
upplevde att det var precis på marginalen att jag fick plats med allt, jag hade egentligen kanske
velat ha lite mer avstånd mellan verken, men jag blev ändå nöjd med resultatet. Kritiken som jag
fick bestod bland annat i att samhörigheten mellan målningarna och de keramiska verken var
svår att se och att det överlag fanns en viss otydlighet. Jag fick bland annat förslaget att måla
väggen på vilken de keramiska verken skall monteras istället för att ha målningarna separat, så
att det blir som att de keramiska verken befinner sig i min inre värld.
Angående Skölden så eftersöktes att jag skulle ha någon slags interaktion med den. Kanske kan
jag i framtiden fota mig själv medans jag bär den eller på annat sätt använder den och ha med i
en slags powerpoint presentation som komplement? Eller kanske video av något slag?
Beträffande Vägvisaren så kom frågor kring att få den att "snurra" eller fungera som en "riktig"
kompass. Det är nog möjligt att åstadkomma, men jag ser själv inte riktigt vad syftet med det
skulle vara då det inte är en riktig kompass utan en symbol för min längtan, men det kanske inte
framkom så tydligt som jag trodde?
Jag valde att inte ha en powerpoint presentation. Jag ville att fokus skulle ligga på själva verken i
rummet och att jag berättade om dem och projektet under min presentation. Efteråt fick jag
förslaget att en powerpoint kanske hade hjälpt till med att förtydliga. Om jag använder mig utav
foton där jag interagerar med verken och presenterar dem i framtida projekt så blir powerpoint
en nödvändighet såklart. Just denna gång var jag osäker på vilka bilder eller material en
powerpoint skulle ha bestått utav dock, eventuellt kunde jag ha visat referenser och
processbilder i och för sig.
En annan intressant reflektion jag fick var om jag kunde förtydliga att verken är mekaniska,
kanske genom tydligare eller annorlunda formspråk eller på annat sätt. Jag fick även förslaget
att kanske kunna använda mig utav mer familjära symboler eller liknande för att bjuda in
betraktaren till den här mer "utomjordiska" världen som jag porträtterar. Det är något jag
kommer att pröva framgent och se vad det kan ge.
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Vårutställningen
Inför vårutställningen fick jag rådet att endast visa de keramiska verken, göra Vägvisaren till en
fungerande kompass och att ändra höjden på podiet som vägvisaren står på. Jag ville gärna ha
med målningarna, men då jag delvis blev avrådd att ta med dem samt att avsaknaden av dem
ger mig lite mer spelrum på den relativt lilla yta som jag tilldelats så valde jag att inte ta med
dem den här gången. Med enbart keramiken blev det även mer "luftigt" och avskalat på ett
positivt sätt.
Att göra vägvisaren funktionell är jag osäker på som jag tidigare skrev. Jag provade att använda
mig av magneter, men utan att nå fram till ett fungerande resultat. Isåfall vore det bättre att
göra en riktig kompassnål genom att exempelvis magnetisera en nål som fästs med silkestråd,
men då kan jag inte använda klockvisarna, vilka är viktiga för verkets symbolik. Själva podiets
höjd är jag personligen nöjd med. Jag prövade att ha Vägvisaren på ett lägre podie men jag
tyckte inte att det blev lika bra, det blev en bättre harmoni mellan verken när det fick komma
upp lite och jag är mer bekväm med verket när det befinner sig på det lite högre podiet som jag
byggt för den.
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Överlag är jag nöjd med hur det blev till vårutställningen.

Projektet i sin helhet
Projektet blev bra överlag, baserat på den slutliga kritiken och responsen. Jag är själv mest nöjd
med Skölden och Vägvisaren, jag personligen tycker att de har stark symbolik och tydlighet.
Under delexaminationen vi hade medans projektet fortfarande pågick så hade jag inga färdiga
verk att visa utan hade en powerpoint där jag visade hur det gick och vart det hela var på väg.
Då upplevde jag ändå att det var mer positiv respons, något som jag saknade lite under den
slutliga examinationen. Kanske var det powerpointen som hjälpte till att göra det mer enhetligt
och förståeligt? Eller berodde det på att verken i sig inte nått sitt slutliga stadie än och man inte
riktigt visste vad exakt man hade att förvänta sig? Jag har fått med mig mycket nyttiga tankar
och förslag för hur jag kan förbättra, ändra och förtydliga inför framtida projekt, och det är jag
tacksam över.
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