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Abstract
My work is concerned with the premises of the science of imaginary solutions; pataphysics, and 
what it means for my creative process put into the context of craft and more specifically, ceramics. 
The essay is an attempt at a swerve, to make my lines of thought converge and collide to see what 
kind of friction it creates. I’m looking for the symbiotic relationship, or at least to enhance it 
further‒even though I also welcome the parasitic.
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Inledning
Generell inledning till uppsatsen
Patafysiken är vetenskapen om de inbillade eller imaginära lösningarna… mer om detta tillkommer 
strax, varje ytterligare försök till att fastslå dess premisser leder till vidare snårskog och vidare 
beröringspunkter som leder en rätt in i kaninhålet. Jag upplever det som att det är det som utgjort 
kärnan i min praktik, så till slut föll sig mitt val av ämne tämligen självklart. Som en het gröt runt en
katt har jag tassat, bra länge. 

Uppsatsens titel som både lyckas med att vara ganska högtravande och pretentiös, är en 
anspelning på Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), verkstaden för potentiell litteratur, en 
förgrening från det Patafysiska Kollegiet1 som utövade mekaniskt skrivande utifrån vissa på förhand
givna system. Liknande grupperingar har bildats för andra fält, till exempel Ougrapo, för potentiell 
grafisk design. Oucerpo skulle bli den keramiska motsvarigheten, och för ”craft”, det härligt 
klingande namnet Oucrapo.

Uppsatsen vill gärna klargöra att den är skriven av undertecknad i rollen som konstnär och inte 
skribent, skriftställare, filosof, polemiker, författare eller krönikör. Jag kan inte kalla skrivandet som
enbart en metod utan jag ser det som något som är något, i sig självt. Jag använder mig av begrepp 
och skapar nya begrepp för att förvandla. Med konstnärsmasken på kan jag lägga undan vissa krav 
som annars finns där när jag läser eller skriver. Jag skriver och läser som näring, det ser jag inte som
att det står som motsättning till skrivandet som något i sig självt.

En del kan också sägas om den rent stilistiska utformningen, den kan delvis, lite slarvigt kallas 
för rhizomatisk, ett begrepp hämtat från Gilles Deleuze och Félix Guattari. Det rhizomatiska skiljer 
sig från det trädliknande hierarkiska. Claire Colebrook skriver om termen att ”i en rhizomatik 
skapas istället [för det trädliknande strukturalistiska] slumpmässiga, decentraliserade förbindelser 
som sprider sig själva” ([2002] 2010: xxvi). I ett rhizomatiskt förhållningssätt utgör varje punkt ”en 
början eller förbindelse för någon annan”. Vidare beskriver Colebrook att detta dock inte är ett strikt
dualistiskt tänkande som innefattar ett motsatsförhållande mellan rhizom och träd utan bara är ett 
sätt att skapa en slags pluralism, det är bara en metod för att ta sig an ett problem till en början men 
som därefter är högst mottagligt för ytterligare distinktioner och artikuleringar. I det här 
sammanhanget ser jag det rhizomatiska som något jag inte kan låta bli, olika stycken skulle kunna 
passa in lite här och var och mycket som jag enbart endast hade tänkt att beröra lite lätt visade sig 
hålla på en väldig intensitet som började att blomma ut när jag skänkte dem lite utrymme (och 
solsken). Det öppnar i sin tur upp för en ny mångfald ‒ ibland följs de upp på olika sätt som 
förhoppningsvis kan skänka läsaren en annan typ av läsning än en fullkomligt linjär framställning.  

För att uttrycka en total saklighet: det är en lång uppsats. Den är totalt hänsynslös, fast jag 
försöker lösa det på bästa möjliga sätt. Det är resultatet av mitt eget missförstånd i hur man skriver 
en uppsats, samtidigt som jag rigoröst försöker hålla mig inom ett godtyckligt regelverk. Fotnoterna
fungerar ofta som en metaläsning till läsningen, eller kanske borde jag säga pataläsning, en läsning 
som existerar lika långt bortom metaläsningen som den gör från läsningen – åt vilken riktning som 
helst, innan eller efter.

I mångt och mycket är detta också ett försök till att skriva en patafysisk uppsats. Men för att ändå
vara lite nådig läsaren så dras detta inte till de extremer som de patafysiska världarnas domäner 
kanske efterfrågar, dessa friheter hoppas jag dock att jag kan utnyttja i min slutgiltiga gestaltning. 
Patafysiken argumenterar enligt Christian Bök för en poetisk appropriering av vetenskapen, till 
skillnad från så kallade ”irrationella” rörelser så som symbolismen, dadaismen och surrealismen 
som argumenterar för en poetisk frigörelse från vetenskapen. Patafysikens förhållande till 

1 Collège de 'Pataphysique grundades 1948 i Paris, i själva verket är det inget riktigt lärosäte men med en utstuderat 
komplex hierarki studerar dem de nyttolösa vetenskaperna. Kollegiet är fortfarande aktivt och har genom åren haft 
aktade medlemmar så som Raymond Quenau, Boris Vian, Eugéne Ionesco, Joan Miró, Man Ray, Max Ernst, Groucho, 
Chico och Harpo Marx, Marcel Duchamp, Umberto Eco, Jean Baudrillard, Jean Dubuffet etc. (Hugill 2012)
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vetenskapen är den av en hyperbolisk extrem snarare än den av en antonym, den motverkar inte 
vetenskapen utan applicerar den i överflöd, parodiskt, för att till slut förbruka dess imaginära 
potential (Bök 2001:102). Jag försöker tillgripa denna metod, om än tveksamt konsekvent. Målet är 
att delvis med uppsatsen, framkalla exempel på patafysik eller åtminstone framkalla enstaka 
exempel av dess premisser in action. Jag har varit lite inne på tanken att appropriera akademisk 
formalia till dess parodiska bristningsgräns, vilket skulle bidra till ett resultat ännu närmare en slags 
”artist book”. 

Att förklara patafysik är lite som att förklara ett skämt, poängen försvinner någonstans på vägen. 
Det här kanske är ett sätt att förklara ett skämt på ett så roligt sätt som möjligt, jag tycker att det 
faktiskt är ganska roligt att förklara skämt – en idé är att skippa skämtet helt och gå direkt till 
förklaringen… 

Denna inledning följs av en lång redogörelse för patafysikens premisser, principer och de 
centrala begreppen med många svåra ord för att ge läsaren en tydlig hållhake och övergripande 
förståelse för mina senare hänvisningar – även om ytterligare distinktioner i glappet mellan varje 
sidvändning är något man får vänja sig vid. Vidare fortsätter inledningen med min egen bakgrund 
ända fram tills skrivande stund med lite utspridda avbrott med redogörelser för mina så kallade 
korrespondenserna, utblickarna jag har haft och fört med andra. Sedan fortsätter texten med min 
process och med de resonemang jag delvis har fört med mig själv i verkstaden och de som har 
kommit upp under skrivandet. För att till slut, efter en del kringelkrokiga detours, slutligen upphöra.

Tämligen kärnfulla stycken är skrivet med grönt bläck, de av dubiös natur går i blått, allt som 
oftast med den omtalade glimten i ögat. Vissa partier är även skriva i rött, ofta är det ganska 
tvivelaktiga aforismer. Men det här är knappast helt och hållet konsekvent genomgående, färgerna 
dyker upp lite här och var där jag tycker att det passar utifrån min magkänsla och intuition. 
Detsamma kan sägas om kursiveringarna, som främst används för att ge ett uttryck lite mer 
pregnans. Färgerna används som ett sätt att sätta ett system i spel för att sedan även sätta det ur spel,
sådana övertramp, anomalier och misbehavings är genomgående typiskt för mitt arbete. Varje gång 
jag läser igenom det jag har präntat ner så verkar varje bokstav utstråla en preliminär air, allting 
känns oerhört tvetydigt och därav ibland nästintill felaktigt. Kanske borde jag till och med markera 
90% av texten i blått, men jag låter det vara, förhoppningsvis öppnar det upp för nya glapp för 
tankar att växa i – eller bara vansinniga resonemang som jag i slutändan får stå till svars för. 

Syfte & Frågeställning
Mitt syfte bottnar i en nyfikenhet kring hur patafysiken och keramiken, i synnerhet min egna 
keramiska praktik och allt den innefattar, kan ingå i ett symbiotiskt förhållande. Hur kan det och den
keramiska teoripraktiken vara till gagn för varandra. Bök är övertygad om att vetenskapen kan dra 
nytta av sin egna poetiska ironi, precis på det sätt som patafysiken har förebådat det postmoderna 
tillståndets övergång från absolutism till relativism (Bök 2001). 

Kan jag omformulera undantagets struktur för en keramisk teoripraktik samtidigt som jag 
undviker ett normaliserande av ett patafysiskt paradigm. Hur ser i så fall denna strategi ut? 

Filosofen Paul Feyerabend argumenterar för att om vetenskapen ska utvecklas så måste den 
regelbaserade sanningen om en värld som är som den är, framkalla en flykt till en lekfull rymd om 
som om: ”we need a dream-world in order to discover the features of the real world … which may 
actually be just another dream-world” (Feyerabend 1978:32, se Bök 2001:25). Det här vill jag 
utnyttja, genom sofisterier, dilettantism och medvetna feltolkningar för att på så sätt bidra till en 
mer mångbottnad syn på delvis min egna keramiska teoripraktik och delvis på det expanderande 
konsthantverket som fält. Precis som att biologisk mångfald gör ett ekosystem mer anpassningsbart,
så kan en viss mån av dumhet och illvilja göra vårt episteme mer mångsidigt och användbart. 
Liksom i ramarna för själva verkstadsarbetet, vårt techne (Bök 2001:25). 

Metod och några koans
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Jag svävar gaslikt in och ut mellan mina grubblerier kring metod och mina strategier under 
uppsatsens gång men tänkte åtminstone börja med att notera lite mer generella saker kring den. Från
början var min tanke att tillämpa patafysikens premisser på min praktik och att använda den som ett 
analysverktyg. Under arbetets gång har jag dock upplevt den här metoden som ganska krystad, det 
finns säkert ingångar till det sättet att arbeta (jag tror mig ha upptäckt ett par stycken iallafall), men 
vad som faktiskt blev aktuellt för mig har varit att bara jobba på i verkstaden, hitta ett lustfyllt och 
lekfullt sätt som skulle återspegla min läsning och därmed min förberedelse inför skrivandet. 
Skrivandet, läsningen och mitt praktiska arbete var också tänkt att ingå i en slags symbiotisk 
relation som skulle nära dem alla. Men efter en intensiv period av läsning tog verkstadsarbetet 
överhanden och jag hittade ingen tid över till skrivandet. 

Min arbetsmetod har istället fått bestå av olika synliggöranden för mig själv kring de patafysiska 
metoder jag redan använder, för att sedan ytterligare förstärka och banalisera dem. Den patafysiska 
jämlikhetsprincipen, där allting är likvärdigt exceptionellt premieras, liksom motsatsernas förening. 
Ingen större åtskillnad görs över det gjutna, stora, lilla, våldsamt handbyggda och så vidare. 

Keramiken som med sina nära förbindelser till vedertagna vetenskaper så som kemi, geologi, 
liksom arkeologi och materiell kultur i största allmänhet, verkar utgöra en god jord att odla ett 
sådant här projekt i. Det så kallade vetenskapliga aspekterna av det dagliga arbetet i verkstaden, 
uträkningar och tester baserade på den induktionsprincip som patafysiken förnekar, har varvats med 
det fysiska arbete som nästintill ofrånkomligen ingår i det jag gör. I min frågeställning skriver jag 
om att utöka mångfalden och användningsområdet för vårt episteme, det är dock det kroppsligt 
situerade arbetet, liksom det som ibland bara måste göras (blanda gjutmassa, lermassor och så 
vidare), som öppnar upp för de patafysiska ingångar som kan tänkas finnas i det hantverksbetonade 
techne. Jag har också sett det som en stor tillgång att omfamna de rent vetenskapliga, 
processteoretiska aspekterna utav mitt arbete.  

Men för att lätta upp stämningen lite tänkte jag börja med några grundläggande tautologier2 
(försök att se på det som zen koans att meditera över) innan jag går in i tankegyttrets plockepinn…

 kryolit är alla råmaterials farfar, det hör man på namnet

detta fall, schizo faber i timglaset likt slagg
 tre, det är resten (mer stabilt än fyra) – alla tre måste deflockuleras – med lock på!

 det, spodumen, det var bara han som inte kunde uttala Spiderman
H Sir Amics visste egentligen bättre än att medels shellack exorcera antimonet, men ty han

va benägen att med den lilla bollsprutan skvätta ner alla rena hinkar innan han återigen
stoppa ner den i fickonet – han lär som han lever.

Kort och gott om patafysik, premisser och principer

Patafysiken3 är de imaginära lösningarnas vetenskap, som symboliskt beviljar inbillningsstrukturationerna 
objektens egenskaper sådana be beskrivs genom sina möjligheter. (Jarry [1911] 2014:17)

2 Om ni tillåter min poetiska appropriering av begreppet… 
3 Ordet ”patafysik” sågs dock i tryck för första gången 1893 men har sitt ursprung i den jargong som var på modet 
under Jarrys skolår i Rennes – främst riktat mot den olyckliga läraren i fysik, Félix-Frédéric Hébert, som också 
fungerade som den huvudsakliga inspirationen till Jarrys serie av pjäser om Pére Ubu (Kung Ubu som den mesta kända, 
med sitt skandalösa uruppförande 1896).
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Så lyder Alfred Jarrys, patafysikens grundares definition i Claes Hylingers4 antologi Segla i ett såll. 
Jarry skrev klart boken om doktor Faustroll Dåd och idéer av Doktor Faustroll 1898 men det skulle 
dröja fram tills 1911 tills att den utgavs i sin helhet, då Jarry dog 1907, 34 år gammal i tuberkulös 
hjärnhinneinflammation (Brotchie  2011:359). 

Jarry var dock inte den första praktiserande patafysikern, då den patafysiska andan alltid har 
existerat. Han var dock den första som formulerade dess principer, därtill även den första som insåg 
att det var enklare att ge exempel på det än att beskriva det. 

Patafysiken, vars prefix är en  är en anspelning på Aristoteles metafysik; den beskrivs därefter 
som ett epifenomen, ett fenomen som följer efter ett fenomen. Den sträcker sig alltså ”lika långt 
bortom metafysiken som denna sträcker sig bortom fysiken”, innanför eller utanför denna, i en 
riktning eller en annan (Jarry [1911] 2014:17).
Angående prefixet, som med enligt Jarry ska föregås av en apostrof5 för att undvika en enkel 
ordvits. Bök noterar ironiskt nog, trots ombesörjningen med apostrofen att patte á physique, bland 
annat, framkallar en fysik på alla fyra (á quatre pattes) och min personliga favorit: pâte á physique 
(fysikdeg). Dessa ordvitsar är något av en patafysisk specialitet.

Angående epifenomenalism (och patafysiken som ett epifenomen) så kan det vara av intresse att 
notera att det är en idé han förmodligen stötte på i Henri Bergsons klasser på den prestigefyllda 
Lycée Henri IV under sina första år i Paris (1891-1893), ett decennium eller två innan den franska 
filosofen skulle bli ett berömt namn och som 1927 skulle erhålla ett nobelpris i litteratur. Jarry var 
dock som student extremt selektiv och bemödade sig endast med vad som intresserade eller roade 
honom, även om han enligt Alastair Brotchie tog sig mödan att fylla över 700 sidor med 
anteckningar från Bergsons klasser (Brotchie 2011:29). Det kan också vara värt att inflika redan här 
att Jarry antagligen kom i kontakt med en viss Nietzsches tänkande tidigt då en tidig lärare på Lycée
de Rennes lärde ut tyskens filosofi innan han blivit översatt till franska (Bök 2001:31). 
Förhoppningsvis finns det utrymme senare att fördjupa Jarrys relation till Nietzsche och 
parallellerna mellan deras bägge projekt. Den redan omskrivna epifenomenalismen kunde bland 
annat innebära: ”a theory which proposed that consciousness was no more than an accidental side 
effect of the brain” (Brotchie 2011:31), en teori som Bergson förkastade men som Jarry var snabb 
med att omfamna och tillämpa; patafysiken som en olycklig bieffekt av metafysiken. Jarry tillämpar
även detta på materien själv genom att adoptera den antika teorin om clinamen; världens skapelse 
som en olycklig bieffekt av några avvikande atomers kollision. Bergsons inflytande på Jarry är 
påtagligt men endast för att han senare skulle på sedvanligt sofistiskt vis ofta ur minnet tjuva tankar 
och teorier från honom utan att vara speciellt mån om att vara trogen sina källor. Därmed visar han 
själv prov på det som skulle komma att karaktärisera efterföljande rörelser: missförståndet och 
felläsningen. Bök noterar angående detta att:

'Pataphysics misreads metaphysics in order to disrupt it, confuse it, or deflect it, transposing the 
relationship between a royal paradigm and a nomad paralogy, until such a philosophy of exceptions goes 
even so far as to misread itself. Subsequent 'pataphysicians (the Italian Futurists, the French Oulipians , and
the Canadian "[sic]Pataphysicians) reinterpret their antecedent practitioners, misreading them in order to 
avoid the normalization of such abnormalities. Each predecessor is (mis)interpreted as a problem requiring 
a solution. (Bök 2001:45)

För att fortskrida i de patafysiska definitionernas törnbeklädda sankmarker så kan vi ytterligare 
konstatera utifrån Jarrys egna definition att den ska studera de lagar som styr undantagen och 

4 Claes Hylingers översättning av boken skiljer sig en del från Sture Pyks dito från 1964 där det står: ”som symboliskt 
tillerkänner tingen de egenheter dessa ådagalägga genom sin verkan” (Jarry [1911] 1964). Jag besparar er den engelska 
versionen, liksom det franska originalet men det är möjligt att en variant på urdu råkar smita ner när det är minst troligt 
(eller mest). Hylinger skriver att Jarrys definition är ”medvetet snårig och parodiskt högtravande ” men att 
”inbillningsstrukturationer är både heltäckande och obegripligt” (2014:277). 
5 Angående apostrofen så förordade Jarry själv användningen av denna, även om han endast använde sig av denna en 
enda gång. Riktlinjerna från högre instanser (det vill säga det Patafysiska Kollegiet) lyder att ”patafysik” utan apostrof 
syftar på omedveten patafysik och att ordet med apostrof syftar på medveten patafysik (Hugill 2012:7-8). På grund av 
bekvämlighet om än med risk av att för all framtid bli utesluten ur seriösa (det vill säga de minst seriösa) patafysiska 
cirklar så skriver jag ordet utan apostrof förutom då jag citerar andra. 
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förklara det universum som utgör ett supplement till detta universum. Patafysiken är vetenskapen 
om det partikulära, det enskilda, i kontrast mot föreställningen om att all vetenskap sysslar med det 
generella. Jarry fortsätter: ”varför hävdar varenda en att ett fickur är runt till formen, vilket är 
uppenbart felaktigt, eftersom det i profil framstår som en smal rektangulär form och snett från sidan 
som en ellips” ([1911] 2014:18). Just denna passus leder in mina tankar in på de inneboende 
sofisterierna inom patafysiken som tillämpar detta synsätt i överflöd. 
För Jarry är vetenskapen inget annat än en tautologisk rekursivitet, cirkelbevis, som endast finner 
vad den söker (Bök 2001:28).

1. Samma passus pekar samtidigt på patafysiken som en perspektivistisk lära som föreslår att 
verkligheten inte existerar än som en tolkningsmässig projektion av ett fenomenalistiskt 
perspektiv. Bök, återigen, jämför det med Nietzsches tanke om att verkligheten endast är en 
effekt av en traumwelt där det finns många sanningar och därav ingen alls. All perception är 
hallucination som är sann. Verkligheten är aldrig som den är, utan som om den är. Här blir 
den tyska filosofen Hans Vaihinger relevant med sin Die Philosophie des Als Ob. I denna 
filosofi om som om så menar Vaihinger att vi aldrig kan förstå den underliggande 
verkligheten och som ett resultat av detta så konstruerar vi tankesystem och förmodar att 
dessa stämmer överens med verkligheten.

Centrala patafysiska begrepp
Bök beskriver de tre modaliteterna för det patafysiska undantaget; anomalos, syzygia och clinamen. 
Dessa sätter han även i relation till Nietzsche och låter dessa premisser fungera likt ”svepskäl” till 
olika teman inom postmodern filosofi frambragta utav senare franska tänkare så som Baudrillard6, 
Serres, Derrida och Deleuze. 

Anomalin är den av tre begreppen som kanske är mest bekant för den breda allmänheten, det är 
det som inte passar in, avvikelsen, inkongruensen, orimligheten och det abnorma. Den hittar ett sätt 
att avvika från ett system som värdesätter likvärdighetens norm. Faustroll definierar universum som
det som är undantaget till sig självt, i detta patafysiska universum borde egentligen anomalin inte 
kunna existera då allting är likvärdigt exceptionellt (Hugill 2012:13). Universums lagar är 
egentligen inga lagar utan korrelationer av undantag, om än en del mer frekventa än andra men i 
vilket fall som helst ändock tillfälligheter. Anomalin är regeln som själv är ett undantag, en utsökt 
paradox (Bök 2001:39). Oulipo-författaren Georges Perec summerar det bra med en så kallad quasi-
syllogism som jag härmed parafraserar i en egen version anpassad för en mer keramisk nisch: om 
fysiken säger: ”du har en spillkum7, som är av Goryeo8 celadon9”, så svarar metafysiken: ”om du 
hade en spillkum, så vore den av Goryeo celadon” medan patafysiken säger:”du har ingen spillkum 
och den är av Goryeo celadon” (Hugill 2012:13). Detta leder mina tankar vidare till den 
amerikanske författaren Pablo Lopez begrepp om pataforen som existerar så långt bortom 
metaforen som metaforen gör från icke-figurativt språk (Hugill 2012:51).

Syzygin har sitt ursprung som begrepp i astronomin och är ”alliansens” princip. Den 
kännetecknas av överraskningen och det oväntade. Men Hugill fastslår att det inte är samma sak 
som till exempel serendipitet, som visserligen innehåller den slumpmässiga tillfälligheten men som 
inte styrs av samma vetenskapliga precision som syzygin (Hugill 2012:14). Den försäkrar 
tvetydigheten i en värld som inte längre kan skilja på verklighet och illusion (Bök 2002, 43). Ordens
syzygi banar väg för den patafysiska humorn, oväntade uppställningar som bland annat manifesteras
i ordleken. Fr. Leonard Feeney observerar:

Humor consists of seeing an incongruity between fact and an imitation of the fact. […] The incongruity 
observed is not complete, but only partial; because a likness as well as an unlikness must exist in the 

6 Patafysiken förebådar det postmoderna tillståndet, i synnerhet i Baudrillards teorier kring hyperverklighet och 
simulering. Som Bök skriver: ”Reality is quasi, pseudo: it is more virtual than actual; it is real only to the degree to 
which it can seem to be real and only for so long as it can be made to stay real” (Bök 2001:8).
7 En spillkum är en (keramisk) skål med hällpip.
8 Goryeo refererar till till kungarike (och en period för keramisk tillverkning) i Korea mellan 918–1392.
9 Celadon är en klassisk orientalisk glasyr som ofta kännetecknas av en semitransparens och en blågrön färg.
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bogus. […] The mind half accepts, half rejects what is being offered to it for recognition. At one and the 
same moment, it sees a darkness and a light, a nothingness and a somethingness; it becomes 
simultaneously aware of its own madness and its own sanity. (Feeney 1963:169, se Hugill 2012:14)

Bosse-De-Nage är en av de tre passagerare som seglar med Doktor Faustroll på det såll som på land
tar sig från Paris till Paris, sjövägen. På svenska heter han i Sture Pyks översättning Geniknölen och
är en babian med hundansikte som uttrycker sig i tautologiska enstavingar: ”ha ha”, oftast för att 
avbryta långa resonemang och alltid ”som ett undantag” (då det insinueras att han faktiskt skulle 
tillägga ytterligare ord) då han gång efter gång ”för en gångs skull, icke tillfogar något annat” eller 
efter ha uttryckt sin catchphrase ”innesluter sig i halsstarrig stumhet”, ”icke villar bort sig i vidare 
spekulationer” eller den gången då ”hans flykt berövade oss mer enträgna utfästelser av hans nit” 
eller min personliga favorit när ”en stålmantlad cylindrokon [sic] på vänstra zygomatiska hypofysen
satte spärr för hans tredje ord” (Jarry [1911] 1964). 

Bök föreslår att han är den röst som för syzygin10 negerar dualismen; coniunctio oppositorum, 
motsatsernas förening. Jarry skriver själv att babianens skratt ”pronounced slowly, it is the idea of 
of duality,” men ”pronounced  quickly . . . it is the idea of unity” (Bök 2002:42). Här blir även den 
patafysiska antinomin aktuell, ett tema som är återkommande i Jarrys verk ofta i form av en 
samtidig motsättning mellan seriositet och humor i en och samma individ. Detta är kanske 
framförallt tydligt hos Faustroll som består av den missnöjda lärde Faust som i den tyska legenden 
går i pakt med djävulen för absolut kunskap och de små busiga trollen från Ibsens Peer Gynt 
(1867). Jarry personifierade själv båda aspekterna, lärd som få men hela tiden full i fan törstande 
efter att kunna helt självförsörjande kunna bedriva sina favoritsysselsättningar i form av cykling, 
fiske och att supa.  

Angående clinamen så hämtar Jarry detta begrepp från en antik kontext, från Epikuros (341-270 
f.Kr.) eller via Lucretius (ca. 99-ca. 55 f.Kr.) didaktiska dikt De Rerum Natura som förklarar den 
epikureiska filosofin. Epikuros och Lucretius clinamen är i sig självt ett exempel på en imaginär 
lösning på verklighetens tillblivelse där atomerna är i ett konstant flöde från en absolut höjd 
till ett absolut djup. Och under denna process, på grund anledningar ”vi ej kan förstå” så sker en 
liten avvikelse (clinamen), den minsta möjliga för att atomerna ska börja kollidera och sedermera 
utifrån denna kedjereaktion skapas materian (Hugill 2012). Det är patafysikerns slutgiltiga 
erkännande att universum styrs av slumpen, att våra dåd och idéer är en produkt av en oförklarlig 
avvikelse. Våra dåd och idéer som också endast tjänar syftet att demonstrera clinamens existens, för
att vända på det. Situationisterna med Guy Debord i spetsen utvecklade på 1950-talet sedermera 
begreppet détournement där ett verk förs in i ett nytt sammanhang eller blir förändrat på något sätt 
som motsätter sig dess ursprungliga intentioner, likt en clinamen som sätter en ordning ur balans för
att bringa en ny till världen. 

Bakgrund
Nedslag i barndomens hyss
Det är först under de senaste åren som jag har kunnat sätta delar av min barndoms påhitt i 
perspektiv, mycket av det som sticker ut har en tydlig kontext för mig idag. I lekens fantasivärldar 

10 En upptäckt, något av en syzygi (även om dock kanske inte överdrivet oväntad) som jag själv råkat ut för är när jag 
insåg att Geniknölen har en möjlig förebild i orakelkortleken Le Grand Jeu de Mlle Lenormand, första gången 
publicerad i Paris 1845 och populär runt sekelskiftet. Hjärter tre föreställer en babian med hundansikte med ett 
pergament i ena handen och en pinne i andra som den skriver i marken med. Kortet representerar ”Man of genius”. Ulf 
Linde har bland annat också noterat  ett exemplar av leken i Marcel Duchamps ateljé 1964 (Linde 1986, 99). Det har 
också föreslagits att Bosse-De-Nage skulle vara en version av den egyptiska guden Thoth som bland annat hade 
papyrusrullen som symbol. Med grekerna intrång i Egypten utvecklades han till Thoth-Hermes som sedan skulle bli 
Hermes Trismegistus, så kallad upphovsman till Corpus Hermeticum. Hermes som också citeras i Stefan Whildes bok 
om August Strindberg (som kan ha stött på Jarry i Paris när det begav sig, i synnerhet i den norska kompositörens 
William Molards salong som de bägge tidvis besökte [Brotchie 2011:145]); ”jag skapar ljuset, men också dunklet hör 
till min natur” (Whilde 2006:133). 
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rådde andra lagar än fysikens och jag har också tydliga minnen av hur jag roades av tanken av hur 
det totalt irrationella och oförklarliga skulle kunna sätta lekens egna logik ur spel. Jag minns att jag 
gillade tanken av att hur det mitt i hela lekens klimax skulle komma en meteor och utplåna allting 
utan någon som helst förklaring. I patafysiska termer, en anomali, eller en slags missförstådd och 
inverterad, deus ex machina.
Ibland har jag nästan svårt att förstå allting man hittade på, jag höll också ett tag på med att rita 
krusiduller där jag med ögonen slutna kvickt präntade ner någon slags bild för att sedan lägga till 
ansikten, fötter och så vidare så att de blev små antropomorfa tecken. 

En annan lek som jag roade mig med var att skriva berättelser utifrån de ord jag på måfå slog 
upp i en ordbok. Likaså hade jag en idé om att det vore ballt med en tjock inbunden bok med bara 
nonsens i stil med: ”knddfoisd begf kfgl addho sofs sfsdf sghsdo fso s öoisf […] ”. Även från 
skolans svenskalektioner från mellanstadiet till högstadiet så vill jag minnas flera exempel på 
liknande stilistiska grepp, som jag fick för mig var en god idé att tillämpa, ofta till mina lärares 
förtret. Jag minns en berättelse om en ö som hade ett mystiskt skimmer över sig när man närmade 
sig den men i slutändan glömde jag helt sonika att förklara detta fenomen (en av huvudkaraktärerna 
i samma berättelse hade även för vana att dra sina fingrar mot barken på öns träd för att sedan 
kompulsivt lukta på sina fingertoppar). Även en kortare berättelse som började med ett påstående, 
eller om det var ett faktum, för att helt och hållet motsäga det första påståendet i sista meningen. I 
det sista jag skrev i årskurs nio fick jag för mig applicera en massa märkliga stilistiska grepp, bara 
hålla mig till extremt korta, enkla och sakliga meningar. Saklighet11 är något som fortfarande 
uppehåller mitt intresse, som metod – liksom det didaktiska. Även om det kanske verkar som att 
uppsatsen och mycket av mitt arbete pekar på motsatsen, men utan ljus inget dunkel, om vi ska tro 
Hermes (se fotnot 10 på föregående sida). 

Många av dessa exempel kan kopplas till exempelvis surrealismens irrationalitet och betoningen 
på slumpen i skapandet men även till den franska Oulipo12 gruppens utforskande av begränsande 
tekniker för skrivande. Dessa tidiga exempel har endast vissa beröringspunkter med patafysiken 
men visar trots detta prov på ett omedvetet patafysiskt förhållningssätt, den patafysiska andan som 
har uppehållit människor sedan urminnes tider. Roger Shattuck skriver:

’Pataphysics, I reiterate, has always existed, ever since a man first scratched his head to quell the itch of 
reflective thought, ever since Socrates demonstrated to Meno that his slave boy had known the 
Pythagorean theorem all along, ever since the day Panurge defeated the English scholar in a disputation by
signs, ever since Lewis Carroll established the equivalence of cabbages and kings” (Shattuck 1960, se 
Hugill 2012:103). 

Ytterligare strövtåg, med lite korrespondenser...
Det var någon gång mellan 2013-2014 som jag hörde talas om patafysik för första gången då jag 
hade en lärare på Lunnevads Folkhögskola introducerade mig till begreppet och dess grundare vars 
sista önskan på dödsbädd var en tandpetare (Saltas 1921:88, se Brotchie 2011:358). Här någonstans 
fick jag för mig att det är en dygd att vara full i fan, till detta bidrog även nyfunna bekantskaper så 
som Leif Elggren och hans olika projekt13 så som Experiment With Dreams (1996) där han 

11 Angående sakligheten kommer jag osökt att tänka på Ford Prefect från Douglas Adams Liftarens Guide till Galaxen 
där det i en passage förklaras att han har väldigt svårt att förstå varför jordbor (själv bördig från Betelgeuse) hela tiden 
måste konstatera det uppenbara som att det är fint väder eller att någon exempelvis är lång. Prefects preliminära teori är 
att om de använder sig av sina läppar för lite så slutar deras munnar till slut att fungera, men efter fortsatt undersökande 
av fenomenet kommer han fram till att om de inte kontinuerligt brukar sina läppar så börjar deras hjärnor att fungera. 
Ett utsökt exempel på en patafysisk lösning, då jag antar att Prefect inte har speciellt mycket experimentellt belägg för 
denna imaginära teori och lösning på saklighetens gåta.
12 Oulipo som är direkt sprungen ur en patafysisk rörelse påvisar det som Bök kallar för det surrationella jämfört med 
surrealismens och dadismens irrationalitet (Bök 2002).
13Även konungariket Elgaland-Vargaland som han grundade tillsammans med Carl-Michael von Hausswolff år 1992 
bör i sammanhanget nämnas då det till viss del kan ses som en imaginär lösning på nationalstaten. Rikets uppsjö av 
departement delar vissa likheter med de stolar som det Patafysiska Kollegiet består utav. Jämför till exempel: ”Ministry 
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tillsammans med Thomas Liljenberg skrev brev till kända människor14, myndigheter, regeringar, 
kungligheter och så vidare. Ett brev till Margret [sic] Thatcher lyder: 

I wrote a very exited [sic] letter to you last week. I’m sorry. I didn’t know what got in to me. I’m very 
sorry. I had an exiting [sic] dream I was in under with my nose in your pussy. Oh that smell makes makes 
crazy. I want you now. Can we be in the busniess [sic]. Talk with John Major? I need permission for the 
Brittish [sic] market. My cock is on fire. Please send money on Swedish postal number 15 99 80-2 
Firework Edition, and I will send you more information. Your lover boy, L.T. Stromboli. (Elggren och 
Liljenberg 1996:104)

Här kommer lite om funktion också
I denna veva snubblade jag in på keramiken: här kunde objekt som hade sprängts i ugnen bli 
ihoplimmade till nya apparater. Det blev även en hel del objekt där diskrepansen mellan form och 
funktion var likt ett stort svalg. De bruksrelaterade typologiernas patafysiska potential var en festlig 
upptäckt, först senare har jag insett att det är ett tema som snitsigt har behandlats av många andra 
keramiker innan mig (och förhoppningsvis efter mig, för att uttömma dess imaginära potential...), så
som konsthantverkaren Kjell Rylander (f. 1964). Rylander kan ses som ett exempel för det Kristina 
Niedderer kallar för ett konceptuellt (symboliskt) konsthantverk (craft), besläktat med 
postmodernismens negering av funktionen i kontrast till det modernistiska formbegreppets maxim 
om form som följer funktion för att ingå i en perfekt estetik (Niedderer 2005:50-51). Patafysiken, 
vilket har noterats i förbifarten, passar bättre in i en postmodern kontext. Men Niedderer fortsätter 
att beskriva de nya tendenserna där de båda nivåerna av funktion (det modernistiskt, pragmatiskt 
operationella och det postmodernt, konceptuellt symboliska) ingår i en förening som undviker båda 
rörelsernas begränsningar. 

Hur patafysiken förhåller sig till denna nya intressanta inriktning som Niedderer identifierar 
håller jag osagt, kanske för att jag är rädd för att det står kvar i ett reaktionärt postmodernt, 
konceptuellt symbolisk konsthantverksbegrepp (!). Men det kanske jag återkommer till, eller när jag
korrekturläser och ser en skojig ingång här igen, annars inte. I övrigt är det som kommer upp först 
när jag tänker mig det patafysiska bruksobjektet det såll som Faustroll färdas i, fullständigt 
funktionellt och när man läser beskrivningen av den och dess funktioner så är det ändå kompatibelt 
med det modernistiska formbegreppet på något lustigt sätt (speciellt då det färdas på fasta land, 
utrustat med ”sugventiler som sitter på fjädrande hävstänger” med ett köl som ”rullar på tre stålhjul 
i samma plan”), i ett universum som utgör ett supplement till detta. Formen följer funktionen hos 
sållet åtminstone på det sätt att den besitter en överlägsenhet som skiljer den från vanliga båtar då 
det är osänkbart även ”om jag skulle kasta mina urater eller en våg skulle slå in, passerar vätskan 
genom nätet och förenar sig med vågorna utanför” (Jarry [1911] 2014:151).

En av Andrew Hugills teser är att nyttolösheten kommer att ses som ett positiv inverkan i en allt 
mer nyttoinriktad värld, oanvändbarheten kommer att öka, åtminstone intresset och behovet för det. 
Även om jag har svårt att se det praktiska behovet av oanvändbara objekt inom en snar framtid vara 
större än det som ombesörjer faktiskt fungerande föremål så kan jag tänka mig att det är ett behov 
som manifesterar sig på lite olika sätt (bland annat i konsthantverket). Även Ubu vet vad som gäller:
”patafysiken är en vetenskap som vi uppfunnit och för vilken ett skriande behov har gjort sig 
allmänt påmint” (Jarry [1897] 2014). Hugill nämner Jacques Carelmans Catalogue d'objets 

of Imaginary Forces, of What, Bankrupt Shopping Malls, Shagging, Digital Food” etc. (i ett land där också Idi Amin är 
utnämnd till konung över Skottland) med Kollegiets stolar: ”Halieutics and Icthyballistics, Erotica and Pornosophy, 
Crocodilogy, Pompagogy, Pomponerism and Lollipoposophy, Alcoholism and Applied Cephalorgics  (Practical Work)” 
etc. (Hugill 2012:121-122). 
14 Eftersom det är för bra för att utelämna så vill jag även nämna breven till bland annat Cindy Crawford (1996:12) och
Yoko Ono (1996:15) där i det första fallet, de ber om pengar till vårdnaden av deras sjuåring Richard som de födde efter
en underbar natt i Olle Granaths villa utanför Stockholm, där de hade träffats i en dröm. Det andra brevet föreslår att de 
var först med att drömma  Onos ”Aaaaaaaaaiiiiiiiih” skrik som de har hört på en av hennes skivor. Även om de är stora 
fans så gör de henne medveten om att hennes stora succé och deras misslyckande är ett tecken på grov orättvisa. Men 
det kan hon enkelt åtgärda genom att sätta in pengar på ”Swedish postal number 15 99 80-2”.

11



introuvables som exempel, en katalog med ”omöjliga” objekt, som bland annat innefattar ett gevär 
vars pipa är formad på ett sätt som ska få kulan att följa efter djuret i sina karaktäristiska studs 
framåt. Liksom det japanska påhittet chindōgu, uppfinningar som på ett sätt ter sig helt briljanta och
användbara men ändå totalt värdelösa (fast vissa mer än andra). Exempel på chindōgu är ätpinnarna 
som är ihoplimmade medelst en klädnypa eller de små skorna för din katt som är utrustade med små
dammvippor så att man aldrig mer behöver tänka på sådant träligt som damm. Ytterligare bevis på 
att vi kanske törstar efter att få utlopp för den här slags nyttolösheten (om än inte i vår praktiska 
tillvaro i form av chindōgu så åtminstone i en imaginär fantasivärld) är populariteten i tv-program 
så som Tim and Eric Awesome Show, Great Job!, The Eric Andre Show och Rick and Morty, alla 
sända av amerikanska tv-kanalen Adult Swim. Tim and Eric Show parodierar bland annat 
amerikanska tv-shop reklamer i sketcher som Cinco Food Tube eller The Poop Tube, en Youtube-
sökning på ”dumbest infomercials” visar prov på att dikten kanske inte alltid ligger så långt ifrån 
verkligheten.

Patafysiken som ”symboliskt beviljar inbillningsstrukturationerna objektens egenskaper sådana 
be beskrivs genom sina möjligheter”, den tillerkänner alltså tingen de egenskaper som de förefaller 
att ha, i en verklighet där inget är som det är utan som om det skulle kunna vara, för att återigen lite 
kort falla tillbaks till krånglighetens kvicksand. Här tror jag bestämt att jag citerar ett lite längre 
stycke från Ruy Launoir då jag anser att det är av direkt upplysande slag i sammanhanget:

We represent the real according to our usage of it or according to our very anthropomorphic perceptions of
it. The lineaments [egenskaper] could therefore be either the outline of these practices, or, which amounts 
to the same thing in the end, a sort of elementary structure  ̶ we know not what ̶ of what is made manifest. 
All our ideation bears its mark, and no doubt always in exactly the same way, even though circumstances, 
and indeed individuals, may vary. We cannot suppress these lineaments […] but we can at least divert our 
habits and free up our thinking. We must, by considering the possible ways in which we can imaginatively 
extend all the aspects of an object, be able to combine them in order to obtain a new representation of a 
linear ”something”; pataphysical freedom will be attained at the moment when we can think of objects at 
once as ordinary and in many other ways, being conscious only of the differences in ingenuity between 
these representations. This does not exclude other interpretations: one could also say, more simply, that the
pataphysician proposes to decorate with new solutions our representations of the poverty-stricken, linear, 
”world”. (Launoir 2005:22-23, se Hugill 2012:4)

Sålunda kan jag placera mitt begynnande intresse för bruksfunktionen i en patafysisk kontext, under
vilken fana jag kom att bland annat göra en vinkaraff och en kopp med märkligt destabiliserade 
funktioner. Ett koncept som jag vid det här laget spånade på med en vän var bad ceramics15. Jag 
ville mest göra bruks som var dåliga på att vara bruks, vinkaraffen kunde dock fullfölja sin uttalade 
funktion och fylla flertalet kärl samtidigt medan den läckte från sin mångfald av pipar. Liksom 
koppen inte kunde hålla vätska för fem öre (möjligtvis en med särdeles hög viskositet), men om 
syftet var att användaren skulle bränna sig på det heta kaffet och därmed låta koppen gå mot ett 
ännu mer splittrat öde så var den fullkomligt fenomenal i sin pragmatiskt operationella funktion! 

Runt den här tiden, i samband med min ansökan till Konstfack, sökte jag också till Mejan16 med 
ett imaginärt alter ego som skulle komplettera min egentliga ansökan som ett arbetsprov i sig självt. 
Min nya hälfts arbetsprover bestod utav väl utvalda bilder från www.foundphotos.net, en sajt som 
ganska väl innesluter internets potentiella rhizomatik. Hemsidan består av en samling med bilder 
från P2P-generationens privatliv som har blivit sorterade från mappar med bilder som 
upphovsmannen har kommit över när han laddat ner mp3-filer med ett tidsenligt 
fildelningsprogram. Betygsdokument och personnummer var också ganska lätt att fejka. Det var 
kanske inte det mest genomarbetade projektet (ställd emot förebilder så som Rrose Sélavy) och 
varken han eller jag gick vidare i antagningsproceduren, trots att han försökte muta Björn Larsson, 

15 Från en slarvig uppfattning om en konströrelse vid namn bad painters som vi trodde innefattade, bland andra, Philip 
Guston. Guston kan egentligen inte placeras in i en bad painting (som endast var en trend, identifierad eller påhittad) 
rörelse men det kvittade för mig.
16 Kungliga Konsthögskolan (folkmun).
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lektor i fri konst med inriktning på fotografi med ”gold and hard drugs”. Numera är de ändå polare 
på facebook.

Under det första lite längre egna projektet på Konstfack så fick jag ett första smakprov på 
svårigheterna med att översätta en litterär trop till objekt. Ett utdrag ur min projektbeskrivning 
lyder:

Grundtanken handlar om att tillverka objekt som kan relatera till varandra eller till sig själva liksom 
likaljudande konstruktioner och som ett slags ständigt kretslopp av metakommentarer mot sig själva och 
mot åskådaren. 

Idén var att översätta den franska författaren Raymond Roussels nästintill mekaniska skrivteknik till
min egen praktik som objektbaserad konsthantverkare. Roussel skrev med hjälp av olika slags 
språkspel baserat på homonymer, ord som låter likadant men som kan betyda vitt skilda saker. I min
projektbeskrivning refererar jag även till Duchamps mångfacetterade och intrikata ordlekar, 
Duchamp som själv hävdade att det var Roussel som var ansvarig för hans verk Det Stora Glaset 
(1915-1923) (Girst 2014:161). Jag tror också att det är här som jag nämner patafysik för första 
gången i relation till mitt arbete, liksom Duchamps uttalande om slumpen som en metafor för 
särfallet, individen. Duchamp som också medger att ”Jarry and Rabelais are my gods, evidently” (se
Anastasi 1999).  

Under de nästföljande projekten så börjar jag märka att det är då jag börjar närma mig de 
patafysiska världarnas domäner som det börjar hetta till på riktigt. Jag gör ett projekt omkring 
hänkeln17 som symbol för funktion. Jag väljer en hänkel som jag gjorde under mitt första år och som
jag har en gipsform till, inte på något sätt en typisk hänkel utan en som snarare verkar vara gjord i 
jugendstil från en avlägsen planet. Det var antagligen mer aktuellt för mig att utforska det 
arbetssättet, det vill säga, gräva i dessförinnan obetydliga hörn från min praktik för att hitta förlagor 
att utföra en détournement, eller en clinamen på - än att utföra det på en arketypisk hänkel. 
Förlusten blir kanske att man missar målet, men stöter på något annat. 

Att arbeta på det här sättet ser jag som nära besläktat med Deleuze idé om att äkta tänkande i all 
sin skillnad, våldsamhet och påhittighet uppstår inte i det vardagligt sunda förnuftet, utan i bisarra 
fall av dumhet, kreativitet men också illvilja - att med nöje utföra en misstolkning. Det sunda 
förnuftet arbetar med givna tecken och konventioner, men det är skapandet av nya tecken och 
konventioner som gör det möjligt för oss att tänka i nya banor (eller med Deleuzes ord, föreställa 
oss hur skillnad uppstår − konsten som är skillnad i sin renaste form) (Colebrook [2002] 2010).  

Åter till hänkeln, jag tog helt enkelt ytter- och innerkonturen av den för att göra profiler i 
aluminium som jag använde för att sledga18 fram gipsoriginal som jag kunde gjuta av och använda 
som tryckformar. Gipsavgjutningar av urprungshänkeln gjöts även den i gips, doppades i vax och 
monterades på mina gamla kängor som fick hänga med hjälp av glittriga plastsnöre i en bjälke, 
fyllda med fimpar. I min gestaltning för projektet ingick även en utskriven bild, behandlad i 
Photoshop, bakom en glasruta, med vita, utsågade hänklar i bullseye-glas, signerad likt ett grafiskt 
tryck med begränsad upplaga, av någon annan än mig själv. Bilden föreställde ett gammalt trickfoto 
på ett medium från tiden runt sekelskiftet, ur hans mun väller det ut bomull som ska föreställa 
ektoplasma. Idén kom från en liten modell på ett ”hänkelspöke” som jag hade gjort, ett litet gulligt 
spöke med handtag utstickande från sina ovala disneyögon. Projektet byggde på försätta min 
tidigare praktik och föremål ur mitt liv i en ny kontext, utföra en clinamen. I min utvärdering skriver
jag om banaliserandet som metod för att därigenom komma åt kärnfull substans. Jag ville föra in de 
olika elementen i olika narrativ där en slags lekfull fysik skulle råda genom en slags ”bruksgodsets 
reinkarnation”. 

Att skapa olika slags narrativ till mina alster gav mig en hel del tillfredsställelse, att jag kunde få 
folk att helt enkelt köpa det, gå med på det jag sade bara genom att säga det. I ett teckningsprojekt 
försåg jag en kaosartad teckning på smörpapper med tillhörande manual och numrering, 
förklaringarna ofta kryptiska och didaktiska på samma gång: ”Dekorativ färgyta”,”Erotisk teckning,

17 En hänkel är ett slags handtag, öra. Jag återkommer senare till den här distinktionen.
18 Teknik som innebär att man med en profil drar fram en form på mjukt gips.
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taskigt kalkerad efter upplaga”, ”Figurskugga med antydan till perspektivskildring”, ”Dold dikt”, 
”Ännu mer smörja”, ”Extra solskiva, lämnad ofärdig” och så vidare. En tydlig förebild var Det 
Stora Glaset med dess många uttolkningar, instruktioner och uppbyggnad. Själva kalkeringen på 
smörpapper innefattade i sig självt en slags bluff, ett mekaniskt kopierande av andra bilder. 

Förebilden för valet av metod var Dick Bengtsson som ibland till och med lät skolelever kopiera 
förlagan till sina målningar (Feuk 2005:19). Bengtsson har såvitt jag vet inga medvetna patafysiska 
kopplingar, men att han var uppfylld av andan, tvivlar jag inte på. Jag har iallafall svårt att inte göra
kopplingen när jag tittar på målningar (eller kanske framförallt titlar19) så som Varken det ena eller 
det andra (1971), Lars Hillersberg skriver om den att: ”förkastelsen av tesen och antitesen gör att 
det ankommer på oss att i en syntes finna överskridandets tecken” (Hillersberg 1998).

 Här kommer Jarrys användning av det absoluta till användning, återinfört till filosofin av Hegel 
vars förenande system löste motsättningarna mellan subjekt och objekt, självet och det andra, 
genom att syntetisera sådana motsättningar till en högre kunskap; syntesen. Hugill argumenterar 
även för att hela Jarrys livsprojekt kan ses som ett försök till att återuppfinna idén om en 
transcendent verklighet (2012:16-17).

 Varken det ena eller det andra för också tankarna till patafysikens jämlikhetsprincip, där allt är 
likvärdigt exceptionellt – skämt så som allvar. Även Öyvind Fahlström (1928-1976) utgjorde en 
viktig inspiration med verk så som Ade-Ledic-Nander I och II (1955-1957) liksom Sitting... (1962), 
en bildmaskin och hyllning till mångfalden – Gunnar Björling skriver: ”allt kan vara 
tusenannorlunda” och Oscar Wilde; ”en sanning i konsten är sådan att också dess motsats är sann”, 
det är (post)modernismens poetik sammanfattad, symptomatisk för patafysikens jämlikhetsprincip 
där alla värden är likvärdiga (Ekbom 1995:52).

Under mitt andra år på Konstfack tog jag tillfället i akt och arbetade med video under en kurs. 
Efter ett skolbesök på Eskilstuna konstmuseum så fick jag upp ögonen för ett föremål med ett 
modellerat gjutskägg20, kanske för att förhöja dess status eftersom, vad jag minns av besöket, det var
metaller (som hade vid föremålets tillkomst, börjat gjutas) som var den nya flugan‒om jag inte 
missminner mig med vilje. Helt briljant, tänkte jag, och började smida patafysiska planer med 
fejkad kintsugi som är den japanska konstformen att reparera objekt medelst lack, ofta guld, för att 
framhäva sprickorna och därmed rendera objektet mer dyrbart än innan Det är en konstform som 
även är nära kopplat till andra av mer filosofiskt slag så som wabi-sabi och mono no aware. Vilken 
guldgruva att förgripa sig på, var min nästa tanke. Inte skadade det heller att jag förlade mitt 
narrativ till en slags science-fiction kontext, som i praktiskt taget kräver imaginära lösningar på 
saker och ting men som samtidigt inte släpper konventionell vetenskap ur sikte, eller att filmmediet 
i sig tillåter en att totalt uppslukas av ett universum som är supplementärt till detta (Hugill 2012). 
Släng därefter in några alkemiska undertoner om kärlet som kropp; ”och utan kropp, ingen 
transformation” och du har en patafysisk portion youtube-celluloid. Först med patafysikens nedslag 
i det historiska förloppet så får ”inbillningen”, motsatsernas syntes som en apparat för poetisk 
visdom tillbaka sin status igen efter att alkemin har fått ge vika i århundraden för andra 
vetenskapliga hegemonier (Bök 2002:19). 

Utblick: Smithson
Strax efter mitt videoprojekt fick jag upp ögonen för den amerikanske konstnären Robert Smithson 
(1938-1973) efter att ha läst en kortare essä om honom och efter att ha gett mig på hans egna texter 
så fastnade jag rejält. Han är knappt omnämnd i patafysiska kretsar även om det är känt att han läste
Faustroll under arbetet med sin Spiral Jetty (Harris 2006:f.n. 13). Den aktuella kursen handlade om 
offentlig gestaltning och jag valde att ta mig an Smithsons dialektik kring sina påhittade begrepp, 
site och non-site. Han utmanar, likt patafysiken, konventionella akademiska system och 

19 Även Bengtssons titel Tomt tömt på sitt tomrum är tomt (1964[?]) bör i sammanhanget nämnas, taget från en dikt av 
Gherasim Luca. 
20 Gjutskägg, eller gjutlinje, kallas den linje på godset som uppstår när man gjuter i en form som består ut av mer än en 
del. Vanligtvis är det något som försöker undvikas så mycket som möjligt i själva formtagningsprocessen, oftast tas de 
även bort i efterhand (i synnerhet på bruksgods) med ett verktyg, på torrt gods. 
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epistemologiska tankekonstruktioner, där vi har skapat godtyckliga tankemallar som vi förmodar 
passar in på verkligheten. I en essä från 1966 citerar han Norbert Wiener: ”Dr. J. Bronowski among 
others has pointed out that mathematics, which most  of us see as the most factual of all sciences, 
constitutes of the most colossal metaphor imaginable, and must be judged, aesthetically as well as 
intellectually, in terms of the success of this metaphor” (Smithson [1966] 1996:35). Smithson tar 
saken i egna händer och utmanar dessa system, istället för att ”blint adoptera”. I sin evinnerligt 
tillfredsställande essä ”Entropy and the New Monuments” från samma år så slår han även fast:

Fuller was told by certain scientists that the fourth dimension was "ha-ha," in other words, that it is 
laughter. Perhaps it is. It is well to remember that the seemingly topsy-turvy world revealed by Lewis 
Carroll did spring from a well ordered mathematical mind. Martin Gardner in his "The Annotated Alice," 
notes that in science-fiction story "Mimsy Were the Borogroves" the author Lewis Padgett present the 
Jabberwocky as a secret language from the future, and that if rightly understood, it would explain a way of
entering the fourth dimension. The highly ordered non-sense of Carroll, suggests that there might be a 
similar way to treat laughter. Laughter is in a sense of kind of entropic "verbalization." How could artists 
translate this verbal entropy, that is "ha-ha," into "solid-models"? […] Let us now define the different type 
of Generalized Laughter, according to the six main crystal systems: the ordinary laugh is cubic or square 
(Isometric), the chuckle is a triangle or pyramid (Tetragonal), the giggle is a hexagon or rhomboid 
(Hexagonal), the titter is prismatic (Orthorhombic), the snicker is oblique (Monoclinic), the guffaw is 
asymmetric (Triclinic). (Smithson [1966] 1996: 21)

Parallellerna till Jarrys patafysik är nästintill överväldigande. Likt Carroll var även Jarry en väl 
bevandrad matematiker som producerade en ”topsy-turvy world”. Även the patafysiska skrattet, 
Bosse-De-Nages tautologiska enstaving ”ha-ha” gör här en comeback. Smithson, kunnig i geologi, 
hade också talangen att kunna använda sig av en vetenskaplig terminologi även inom andra fält. I 
synnerhet skicklighet på det sätt han tvärvetenskapligt kunde överskrida olika fält i sin texter och 
verk, på ett sätt som får mig att tänka på Deleuze och Guattaris appropriering av termer från 
lingvistik, geologi, matematik, genetik och så vidare. Para ihop det med hans stora intresse för den 
argentinska författaren Jorge Luis Borges (liksom för Carroll) och det är svårt att förstå varför han 
själv egentligen aldrig nämnde patafysik och varför inte fler har gjort kopplingen, speciellt med 
tanke hans produktion som författare och den ängd litteratur som finns om honom.

 Hans intresse för kristallografi förebådar även Christian Böks patafysiska encyklopedi 
Crystallography (2003) som ”misreads the language of poetics through the conceits of geology” 
(Bök [1994] 2003:156). Vilket är ungefär det han gör i föregående blockcitat.

 Dialektiken kring site och non-site är också en slags imaginär lösning, ett system som han kan 
applicera på sin praktik, ett påhitt som vi köper rakt av. Min egna tappning på detta var att skapa en 
imaginär dialektik inte mellan en plats och en icke-plats utan mellan en plats, och en annan plats. 
Därav en slags dysfunktionell och destabiliserad dialektik (som endast hör sitt eget eko?). Smithson 
beskriver själv sin lilla teori som trevande och preliminär och som något som skulle kunna överges 
när som helst (Smithson [1968] 1996:364). Vilket är precis vad jag gjorde.

Smithsons mest kända verk, Spiral Jetty, knyter också an till patafysikens symbol över alla andra,
spiralen, la gidouille. Spiralen är en uråldrig symbol för skapande, vårt liv som en kontinuerlig 
skapandeprocess, en symbol för vår väg ut ur en materiell, egoistisk kärna, mot en inre kraft, 
kosmisk medvetenhet och upplysning. Dess rörelse kartlägger mänsklighetens evolution både på en 
individuell och kollektiv nivå (Vousten 2018). Den patafysiska spiralen är en ironisk adoption av 
den schweiziske matematikern Jakob Bernoullis logaritmiska spiral, spira mirabilis. På hans 
gravsten så är dock Arkimedes spiral återgiven, en utsökt ironi. Skillnaden är att den logaritmiska är
en så kallad tillväxtspiral vars utfall är i konstant utökning medan Arkimedes behåller en konstant 
distans mellan sina varv, därav mottot: Eadem Mutata Resurgo, jag uppstår densamma, om än 
annorlunda.  Både symbolen och mottot adopterades av de Patafysiska Kollegiet, som den ultimata 
symbolen för en institution som inte tror på kvalitativ förändring, förnekandet av den vetenskapliga 
och konstnärliga positivismen; avant -gardet (Harris 2006). La gidouille förnekar kommunismens 
och surrealismens millenarism, den genomgripande omvälvningen av samhället.
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 Smithsons spiral snurrar dock till skillnad från Ubus, motsols, vilket skulle kunna föreslå en 
invertering av de värden som den symboliserar; utveckling, en kontinuerlig skapandeprocess. Helt i 
linje med hans genomgående intresse för termodynamikens andra lag, entropin, det gradvisa 
förfallet mot kaos (Shanken 2013:6). För Paul Klee, som också har skrivit om spiralen, så spelar 
dess riktning mindre roll jämfört med huruvida spiralen består av en sammandragning mot sin mitt 
eller en utvidgning från den; släpps jag fri från ett centrum eller binds jag tätare och tätare fast för 
att till slut sväljas (Klee [1964], se Shanken 2013:6). Förebådande för Smithsons spiral är Brancusis
porträtt av James Joyce som ett ”spiral öra”, hörselsnäckan som spiral. Smithson kopplar den i sin 
essä om The Spiral Jetty och dess tillkomst till den förskjutning av skala som han upplever att den 
elaborerar kring och tolkar porträttet av Joyce som något som resonerar på både en visuell och en 
aural skala. Smithson berör här även en alkemisk tanke kring mikro- och makrokosmos21: ”Growth 
in crystals advances around a dislocation point, in the manner of a screw. The Spiral Jetty could be 
considered one layer within the spiraling crystal lattice, magnified trillions of times” (Smithson 
[1972] 1996:147).

Som uppföljning till Spiral Jetty genomförde Smithson även Broken Circle och Spiral Hill 
(1971) i Emmen, Nederländerna. Här återkommen spiralen, men i form av en vortex, en 
virvelström. Broken Circle och Spiral Hill (BC&/SH) sägs vara inspirerad av The Great Serpent 
Mound som är en 420 meter lång fornlämning i Ohio, USA. Den har formen av en upphöjd orm 
som slukar ett ägg med en svans som sluter sig i en spiral, medsols. Ormen återkommer även senare
hos Smithson (som även samlade dem som barn) i Amarillo Ramp (1973), utan att direkt föreställa 
detta fjällbärande kräldjur så ger den intryck av att symbolisera en ouroboros, ormen som hakar fast
i sig själv, en symbol för självreflektion, livscykeln och/eller urpsrunglig ordning. Detta, menar 
Edward Shanken, föreslår en förståelse för BC&/SH som ett syzygistiskt par. Men även på det sätt 
som verken spelar med det stenbrott det är uppfört på, spelet mellan naturen i Smithsons jordkonst 
och den industriella nedbrytningen av denna jord. Smithson älskade båda dessa extremer men 
framförallt deras samexistens (Shanken 2013:7). Liksom i deras inbördes relation till varandra, 
Spiral Hill som en dynamisk, jordig, maskulin, ormlik vortex som reser sig över den statiska, 
feminina, äggliknande Broken Circle vars ”vattniga” tillika sandiga element omfamnar varandra i en
perfekt balans (Shanken 2013:9-10). 

Smithsons metod kom från ett ”skriande behov” till ”miljömässig känslighet” som begär ett 
alternativ till vanlig akademisk, rationell uttolkning. Den patafysiska uttolkningen erbjuder syzygin,
med all sin potential som begrepp, till förfogande. För Bök så förebådar den (för att återigen knyta 
samman de patafysiska begreppen till samtida efterföljare) temat kring synkretism i postmodern 
filosofi – en modell som förenar precis lika mycket som den skiljer år (Bök 2001:41). Så fort någon 
form av dualism kommer nalkandes ser syzygin till, som är som en egen utstött del av paret, att de 
är varken förenade eller frånskilda. Den eliminerar olikheter för att inbilla sig det omöjliga (Bök 
2001:41).

Både Jarry och Smithsons underminerar en kristallin epistemologisk struktur för vetenskap, det 
dem behåller skapar de till en fiktiv mytologi, de väljer ut vissa aspekter från diverse fält och 
förvandlar dem till epifenomen. Sådant nomadiskt tänkande skapar nya territorier för tanken att 
vandra omkring, Smithson skriver också om ”a sedimentation of the mind”, sinnet som likt 
jordskorpan, vittrar sönder. Sinnet och jorden är i ett konstant stadium av erosion, sinnet läcker och 
blir gyttjigt för att senare bli till lera (Smithson [1968] 1996:109).

Som keramiker är det inte speciellt svårt att ta Smithson till sig, nästan bara som att fortsätta på 
en linje som han började, eller att fylla i strecken mellan punkterna. Om vi föreställer oss en sådan 
bild som enbart består av nummer vars tomrum man ska fylla med streck i sekventiell ordning för 
att bilda en figur. Det finns olika sätt att underminera ett sådant system, man skulle kunna arrestera 
processen i ett tidigt skede och innan man börjar fylla i linjerna enligt reglerna; lägga till ytterligare 
en siffra på något redan existerande tal, för att sedan låta spelet fortlöpa enligt inneboende logik – 
ovetandes om att dess figur har blivit utsatt för en avvikelse, en clinamen. Eller genom att tvinga in 
talen i en bild som redan är uttänkt i förväg, så att den kanske bara blir svagt deformerad p.g.a. den 

21 Jarry förebådar även detta när han låter Faustroll krympa till kvalsterformat för att på ett kålblad undersöka en 
daggdroppes ytspänning; för att illustrera våra sinnesförnimmelsers relativitet. 
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tvungenhet som den tillskriver det logiska system som den avviker från. Eller genom att helt och 
hållet låta linjen förflytta sig fritt genom talskogen utan fast hållpunkt.  Jag ser talen som de 
aspekter av Smithson som intresserar mig, de är även oändligt utbytbara mot sina motsatser men 
även mot totala anomalier för att kunna ingå i syzygistiska relationer till varandra. Mellan dessa tal 
kan jag utarbeta ett undantagets struktur som medvetet misstolkar sina föregångare för att inte 
normalisera deras abnormaliteter. 

Verkstaden för potentiell keramik
Ytterligare anteckningar om metod
Jag har för vana att ta andras satser och utnämna dem till ett offer för ”det mekaniska monstret”, 
clinamen; stoppa in ord som för mig råkar vara relevanta för stunden för att sedan se vad som 
uppstår. Ett exempel är den av Smithson ofta citerade fras från Blaise Pascal22: ”nature is an infinite 
sphere, whose center is everywhere and whose circumference is everywhere” (se Smithson [1966] 
1996:27). Precis som fallet med hans dialektik kunde jag här förgripa mig på Pascal(?) och 
förvränga hans uttalande till oigenkännlighet. Det fick bland annat heta att ”busstorget är ett 
oändligt busstorg där måttpunkten befinner sig överallt och omkretsen ingenstans” för att till slut bli
”ett busstorg vars exakta centrum ligger i vilken som helst av dess bussar och vars ’solna korv’ är 
onåbart” och ”busstorget är ett oändligt busstorg där ’en rostig gammal lyktstolpe’ befinner sig 
överallt och om man tar bort ett busstorg i taget så finns det alltid ändå ett busstorg kvar. Vars 
centrum är överallt och vars gränser är ingenstans”. 

Det sista citatet berör till viss del det som kallas för Sorites paradox, åtminstone som en parodisk 
referens. Det är en paradox som berör vaghet och som alltid har tilltalat mig, den finns i många 
versioner och går att applicera lite hejvilt men det mest kända är antagligen den om högen med 
sand; den fastslår att det är omöjligt att få en hög till att bli en icke-hög genom att ta bort ett 
sandkorn i taget. Den första versionen jag läste handlade om att det är omöjligt att få en person att 
bli skallig genom att dra bort ett hårstrå i taget, jag tycker att den berör vaghet på ett ganska 
underhållande sätt. Samma logik kan jag även applicera på keramiken, vart går den exakta 
temperaturgränsen för bränning för att jag ska kunna kalla något för keramik? Kan det då sägas att 
det aldrig kan bli keramik genom att höja temperaturen en grad i taget? Hur mycket glas måste 
bildas för att det ska kunna kallas för glasyr? Hur mycket lera måste en lera innehålla för att jag ska 
kunna kalla det för lera? Om jag adderar pappersfibrer ett mikrogram i taget, kan det för evigt förbli
lera, även om vi kan vara överens om att 100% pappersfiber inte är lera så hamnar vi snart i ett 
paradis av vaghet när vi börjar fördela de tusendels procenten i etapper för att öka lerhalten… 

Samma slags détournement kan jag även få för mig att använda för att sätta olika slags 
kontextknutna begrepp ur spel, tre stycken som återkommer i mina anteckningsböcker är ”lokal 
slinga”, ”coincidence amplifier” och ”gimbal ring”. Det första hämtat från vägmärkenas underbara 
värld, betecknandes en ringväg runt en stad eller centrum (Transportstyrelsen), och de andra två 
kommer från Smithson ([1966] 1996:28). Speciellt coincidence amplifier har en roll att spela i mitt 
arbete. Som en maskin som jag ”använder” mig av, på den kan jag ratta in inställningarna – ställa in 
värdet på clinamen, syzygin och anomalin och generera undantag.

 För ytterligare avvikelse från ursprunget (eller kanske återgång, till och med,
deterritorialiseringar och reterritorialiseringar… ) så använder jag mig av Google bildsökning för

att generera fram tecknet för en möjlig coincidence amplifier. Eller också när jag helt enkelt byter ut
ett ord mot ett annat, för att kanske åstadkomma ett fullständigt logiskt felslut. Jag snor bland annat 
Böks patafysiska syfte med Crystallography för att förklara mitt egna syfte med mitt arbete, jag 
misstolkar språkets poetik (eller, ”min egen praktik”)  genom en keramikens inbillning. Det ska 
också nämnas att Google Translate sällan sviker mig när det kommer till sådana här 

22 Men som härstammar från Hermes Trismegistus och senare, hermetikern Giordano Bruno (Ekbom 2013).
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destabiliseringar och misstolkningar; inbillning kan lätt bli inbilskhet från engelskans ”deceits”. 
Faustroll blev även, en gång av misstag, ”näve rulle”. 

Process
Det första jag handgripligen satte igång med i verkstaden var ett slags podium i keramik, jag hade 
genomfört ett liknande projekt under min utbytestermin på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam 
bara några månader innan. Min tanke var väl att jag är ändå tvungen att börja, någonstans, i någon 
ände. 

Den uppstod kring en egen uppgörelse med det vita podiet och dess funktion, till viss del 
inspirerat av Brancusis behandling av piedestalen. Andra pådrivande faktorer för dess tillkomst var 
ett intresse för asymmetrisk form och geologiska strukturer. Tillverkningen kännetecknades också 
till stor del av en omedvetenhet kring dess helhet då nedre halvan ofta har varit insvept i plast 
och/eller tyg medan jag jobbat på den. Jag ringlar upp den och låter leran själv bestämma lite som 
den vill, jag följer efter och korrigerar. Ulf Linde skriver:

En jazzmusiker som verkligen improviserar – alltså inte bara spelar redan inövade fraser – vet inte vad han
gör. Så snart han får en idé om vad han skall spela tvingas han överge den. Det blir aldrig precis som han 
tänkt. Instrumentets egen tröghet gör att hans idé genast desavoueras, och denna ljudets avvikelse från 
idén alstrar just den energi som driver improvisationen vidare. Han förlorar kontrollen redan efter några få 
takter; resten blir bara försök att återvinna balansen efter snavandet på första frasen. En improvisation är 
egentligen bara en serie korrigeringar. (Linde 2011:26)

        Podium från Rietveld, dec. 2017                  Konstfack, feb. 2018                              Annan vinkel...

Mitt podium är egentligen bara en serie korrigeringar, en vertikal improvisation. Min metod 
förebådar förhoppningsvis en slags anomal form – i möte med det kristallina. 

Till en början försöker jag att ta med mig ett slags momentum av görande från utbytet och bygga 
vidare på det. En annan upptäckt jag gjorde i Amsterdam var det så kallade ”foam glaze”, en glasyr 
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som i grunden bara bestod utav två ingredienser (benporslin23 och en alkali24 fritta25) och som 
brändes relativt lågt i 1080°C. Om man lade på den ganska tjockt så expanderade den till ett slags 
overkligt skum som med märkliga resultat jag använde på olika slags keramiska ready-mades; 
kaffekoppar och figuriner. Skumglasyren är en slags anomal glasyr, med en helt annan fysisk 
”närvaro” än vad som är brukligt för glasyrer i allmänhet. 

Arbetet fortskred på det sätt att jag började med mina gipsformar. Att de gjutna objekten sedan 
skulle bearbetas med kompatibel26 (eller inte) lera var aldrig ens en fråga, det gjutna objektet i sig 
självt har jag nästan inget intresse för alls. För mig är det dött, tråkig och meningslöst, jag är mer 
intresserad av vad jag kan göra med det som en byggsten, manipulera det och utnyttja alla de 
imperfektioner som är inneboende i gjutning som teknik. På Rietveld hade jag arbetat lite med en 
gjutform från en toapappersrulle, från grovsopsorteringen på Konstfack tog jag jag en avlång tub av 
papp som hade en liknande typ av relief. Dess tillhörande gipsform blev utsökt otymplig och knappt
funktionell. Men att gjuta i ett såll kanske inte är en så dum idé. Självklart var det ganska dumt, men
jag insisterade på att använda den och vända motståndet till en kreativ princip.

    

 
Exklusiv inblick i min process.

Skål glaserad med skumglasyr, stilleben med grönt nitbälte.

23 En typ av porslin bestående av benaska, kaolin och en fältspat som sedan bränns relativt lågt.
24 En alkali är en kraftfull oxid av natrium och kalium som hjälper vid flussning, smältningen, vanligt förekommande i

fältspat.
25 En blandning av olika råmaterial som har behandlats på olika sätt (nersmältning, kylning och sedan nermalda) med 

många fördelar.
26 Olika leror krymper olika mycket i torkning och bränning vilket kan leda till sprickor och andra styggelser, om de 

inte är kompatibla med varandra d.v.s.
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      Gjutformen för tuben, väl säkrad med lera för att förhindra läckage. 

Trots att jag tog mig tiden att gör en ny tunna med allmän gjutmassa i stengods med åtanken att den 
är kompatibel med en av de i lerförrådet befintliga plastiska lerorna, så har det blivit på det sättet att
jag enbart har gjutit i porslin och med de röda terrakotta gjutmassor jag har tillverkat. Tidigare har 
jag inte haft speciellt mycket erfarenhet med att jobba med porslin, jag har drejat lite med det men 
har nästan enbart gjutit i stengods. Då stengodset till en början var slut så bestämde jag mig för att 
göra några provgjutningar i porslin, det funkade väl hyfsat men när jag sedan började gå på 
formarna med med plastisk porslin så hade jag väldigt svårt att få det att gå ihop. Formerna var 
otympliga och ömtåliga, porslinet ofta svårt att jobba med men efter ett tag så fastnade jag för det 
helt och hållet. Det kändes också lämpligt då kontrasten till terrakottan var nästintill total sett till de 
båda lerornas olika egenskaper. Materialets brister, dess låga plasticitet och benägenhet att spricka 
och dess ”skärpa” blev ganska underhållande att arbeta med. 

Om ludens och sapiens – konsthantverkaren som syzygi
Mitt nyfunna intresse för porslin kan delvis härledas till min nyfunna bekantskap i form av den 
nederländska konstnären Tim Breukers som har arbetat med både små och storskaliga verk i porslin.
Breukers som själv talar om materialets skärpa och förmåga att återge fina detaljer (Breukers 2011).
Jag upplever ett visst släktskap i hur han gör den keramiska processen till sin egen och när han 
skriver om den attraktiva förmåga leran har till att spricka och brytas under egentligen alla moment 
i den keramiska tillblivelsen (Breukers 2016). Ranti Tjan positionerar Breukers som en slags 
felande länk, en viktig roll i spelet mellan det som Huizingas homo ludens, den lekande människan, 
har utvecklats till (som bara kan använda sina pekfingrar och tummar till att scrolla på sina 
pekskärmar) och homo sapiens, den vetande människan (Tjan 2014). Denna schism är också, på sitt 
sätt, symptomatisk med patafysiken; åtminstone så får den mig att ställa frågan om hur de båda kan 
dra nytta av varandra. Patafysiken ställer frågan om huruvida vetenskapen kan dra nytta av sin egen 
poetiska ironi, om poesin, det ludiska spelet som en nödvändighet för vetenskapens framsteg. Enligt
Tjan så är det här ”the craftsman” har en roll att spela, han är den person som har förmågan att 

20



”jonglera” med dessa alternativ. Jag återkommer till de här distinktionerna och vad de innebär för 
mitt arbete lite senare när jag skriver om den patafysiska verkstadsmaskinen som agerar likt en 
syzygi. 
                                            

                                                      1.  Big Bags (2016) av Tim Breukers.

Om ytterligare skumraska ränksmiderier i verkstaden
Som motsats i skala till papptuberna tog jag sedermera form på små cylindriska limpatroner till 
limpistoler. Väl i keramik lösgjordes de från sitt ”ursprung”. 

Andra former som har varit aktuella att ta form på har varit den förpackade och minimalt 
bearbetade lerklumpen och det som från engelskans ”stirrup spout” jag väljer att översätta som 
stigbygelshänkel. I lerförrådet har jag bland annat lagt märke till en mängd av helt torkade block av 
lera. För många innebär den en slags materia prima27 i den keramiska verkstadsprocessen, om än 
industriellt framtagen och förpackad i plast. 

Stigbygelshänkeln har sitt urpsprung i flera förcolombianska kulturer i Sydamerika, den är ett 
handtag och en pip i ett. En föregångare till stigbygelshänkeln gjorde jag på Rietveld genom att ta 
form på hänkelpressade korvar som jag hade modellerat ihop, den hade den karaktäristiska bågen 
men även två rör till pipar som utgick från dess ovansida. Traditionellt sett så har de tillverkats 
genom fin modellering, sedan påsatta på ibland ganska makabra, liksom sexuellt explicita kärl. Min 
version är gjuten från ett original i lera med en båge bestående av en ”klämd korv”, för att komma 

27 Inom alkemin ett ursprungligt, formlöst material som är nödvändigt för att skapa lapis philosophorum, de vises 
sten. Ett knep som är användbart i skapandet av materia prima är förintelsen av en form för en kropp, vilket är 
precis det som har producerat leran från första början – ett resultat av en vittringsprocess där berg, stenar och jord 
har brutits ned under en längre period under de fyra elements påfrestningar (Paunu 2017:10). Leran är ett 
epifenomen till vittringen. Cirkeln sluts i den keramiska processen där dessa elements är mer eller mindre 
närvarande för att förvandla det till något som liknar dess ursprungsform. 
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åt ett uttryck som inte går att få till i gips eller genom ringling, samt en hänkelpressad pip med ett 
mer industriellt utseende. 

Förvirrande diskussion kring hänklar och pipar
Jag har känt mig nästintill manad att fortsätta mitt arbete med hänkeln i det här projektet utifrån 
dess roll i mina proto-patafysiska projekt som symbol för funktion. Därav stibygelshänkeln som jag 
under projektets gång har refererat till som en ”next level hänkel” på det sätt som den kombinerar 
två funktioner i en. Pipen i sig själv har jag aldrig varit speciellt intresserad av, visst dyker den upp i
min tidiga vinkaraff men annars har jag nog aldrig tyckt mig skönja samma slags potential i den 
som i hänkeln. Diverse svenska ordlistor meddelar mig om att en pip innebär ett smalt utskjutande 
rör på ett kärl medan en hänkel är ett handtag med två fästpunkter. Visst existerar de även 
”autonomt”, även om alla handtag kanske inte är hänklar, men alla hänklar, handtag (hänkeln är väl 
ändå hyfsat endemisk för en konsthantverkskontext, därav min särskiljning). Annars skiljs pip och 
hals även åt, pipen signalerar för mig, en öppning och jag tycker dock att även en hals har en pip. 
Kanske har den bara en öppning, en mun? Men genom ett lockrop till funktion som till exempel, en 
liten vikt kant (mynning) så blir det en pip. En spillkum har till exempel det som beskrivs som en 
hällpip, knappast ett smalt och utskjutande rör. Kan jag kanske förse min stigbygelshänkel med en 
hällpip istället för det smala, utskjutande röret? Halsen roterad ett antal grader i valfri axel på en 
flaska blir också en pip även utan den lilla vikta delen av kanten, som den kan se ut på en tekanna 
som exempel. Hänkeln innefattar inte samma potential till vaghet, men är kraftfullare som symbol i 
sin påtaglighets prakt. 

Pipen utgör ett tacksammare offer för Sorites paradox som jag tidigare har beskrivit; ingen ser 
det som att en vanlig kaffekopp har en pip men det skulle vara intressant att stegvis göra minimala 
ökningar i de egenskaper som kännetecknar pipen, dess vikta läpp (mynning), dess avlånga rörighet,
vinkel och så vidare. I vilken vinkel blir en hals en pip, till exempel. Det ter sig också som att halsen
på en flaska övergår till att bli mer av en pip när hänkeln också kommer in i bilden. Men det är 
också värt att klargöra att ”stirrup spout” egentligen betyder ”stigbygelspip”, att kalla det för hänkel
bidrar bara till ytterligare förvirring i ett sådant här resonemang. 

Jag drar mig egentligen också för att kalla den för hänkel då jag tycker att handtag passar bättre 
in, den är ett handtag för en piphals. Ett handtag leder tankarna till något mer rejält, men även en 
kaffekopp uppförstorad tillräckligt många gånger har en hänkel. Ett handtag, även i en 
konsthantverkskontext indikerar ofta en annan funktion än en hänkel, även om den har samma 
funktion i stigbygelshänkeln som en hänkel på en tekanna, det vill säga, att lyfta föremålet så att 
pipen kan utföra sin funktion. Trots att funktionen är densamma så passar egentligen handtag bättre 
in, formen bjuder in till just ett fast handtag om det som egentlig är en pip, förklädd till ett handtag. 
Men samma form sittandes på sidan av ett krus hade legat närmare hänkeln. Vagheten mellan 
handtaget och hänkeln börjar här också bli intressant...

I en kontext som denna hittar jag en intressant ingång för mina papprör, som ett smalt rör är den 
en pip, dock ej speciellt utskjutande och utan egentlig mynning (hällpip). De är långa halsar och 
med en eventuell hänkel så tror jag att det helt enkelt tolkas som väldigt avlånga koppar. Först som 
ett utstickande föremål med viss vinkel och en hällpip så skulle de bli klockrena pipar. Frågan 
kvarstår dock om de kan bli handtag. Den första bild som kommer upp i mitt huvud är ett rör som 
ett kärl, med ett som har en hällpip, monterat på det så att det går ut från kärlet i viss vinkel och med
ytterligare tre rör som är monterade likt ett handtag  på en kopp på sidan av kärlet. Hela 
konstruktionen skulle givetvis vara ihålig och vätska skulle kunna flöda genom hänkelröret som då 
också kanske skulle räknas som en del utav pipröret liksom själva handtaget till stigbygelshänkeln.
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2. Kärl med stigbygelshänkel från Chavínkulturen, 900-200 f.Kr.                             3.    Mochekulturen...

Terra Sigillata
En annan aspekt av min vistelse i Amsterdam som jag tog med mig in i verkstaden är den teknik 
som kallas för terra sigillata som är en slags engobe28, mer specifikt ”a suspension of deflocculated 
very fine clay minerals in water” (Reijnders 2005:229). Den utvecklades i det antika Grekland och 
blomstrade under romarriket. Applicerat på helt torrt gods så får den en halvblank yta efter 
bränning. Framställningen är dock inte alltid den lättaste och kräver ibland lite tester och 
uträkningar, såvida man inte har väldigt flyt och har en fungerande terra sigillata redan efter en dag. 

För mig symboliserar den ett slags keramiskt nörderi, det är knappast världens mest 
iögonfallande teknik och min upplevelse från Konstfack var att väldigt många inte riktigt visste vad 
det var för något. Jag förmodar att det är dess subtilitet, både bakomliggande i form av den exakta 
vetenskapliga aspekt och arkeologiska referenser, så som dess faktiskt ytliga subtila egenskaper, 
som attraherade mig. Det var när jag sökte efter att sätt att behandla leran på i höstas, som skulle 
kunna  få den att bibehålla ett vått utseende efter bränning som jag först kom i kontakt med denna 
antika teknik. En slags trompe-l'œil, en bluff och ännu mera falskspel från min sida. Materialbluffar 
är dock inte speciellt ovanligt att stöta på, inte minst inom keramiken (bland annat i konstnärsduon 
Bertozzi & Casonis arbeten). 

I arbetet med terra sigillatan och även med de lergodsgjutmassor jag tillverkade ingick en hel del 
uträkningar och timmar i labbet29. Här har jag försökt ta med mig den vetenskapliga exakthet som 
utövades på Rietveld, till Konstfack. Den tillämpades där efter läraren Anton Reijnders anvisningar 
som skulle säkerställa att optimala möjligheter rådde för att lyckas. Jag har alltid varit en höftare 
och har trivts rätt bra med det men i detta förhållningssätt misstänkte jag patafysisk potential som 
jag kunde förgripa mig på. Sålunda valde jag att på Konstfack att adoptera detta förhållningssätt, för
att se hur det kunde dra nytta av sin inneboende poetiska ironi. Denna potential upplever jag blir 
speciellt tydlig i Reijnders definition av vad keramik faktiskt är för något:

28 En engobe är en lerslammning, flytande lera. 
29 Där jag har känt mig som Faustroll när han beräknar Guds yta och utsträckning (Jarry [1911] 2014).
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Ceramics: made of minerals with a varying composition and dubious purity being exposed long enough to 
a (non-measurable) treatment of heat in order to let unknown reactions take place, whereby heterogenous 
compounds are formed. (Reijnders 2005:17)

Definitionen belyser materialets och processens oförutsägbarheter (och kanske då också, 
inneboende kraft till avvikelse och undantag). Öppenheten i citatet verkar begära ytterligare 
utforskning, för att koppla tillbaks till Feyerabend i uppsatsens syfte och frågeställning som menar 
på att för om vetenskapen ska utvecklas så måste den regelbaserade sanningen om en värld som är 
som den är, framkalla en flykt till en lekfull rymd där allting är som om det skulle kunna vara. 

Jag har redan identifierat keramiken som god jord att odla patafysik i på grund av dess 
kopplingar till vetenskaper så som kemi och geologi men det kanske framför allt är den serie av 
undantag och tillfälligheter som utmärker den keramiska processen, som gör den så pass passande. 
Det verkar aldrig finnas en anledning till att saker blir som det blir. Råmaterial så som kvarts eller 
kaolin ska vara samma men består ändå av lite olika saker beroende på vart i världen det kommer 
ifrån. Många vet säkert att när man till exempel följer ett recept (och har insett att det är en dygd att 
inte bry sig så mycket) så dyker det upp tillfällen då man det som man egentligen ska ha i glasyren, 
gjutleran, eller vad det är man nu gör, är slut. Då är det självfallet alltid en utmärkt idé att ta närmsta
substitut, eller kanske bara byta ut råmaterialet mot det som låter mest likt. Eller varför inte helt 
enkelt göra en salig blandning utav till exempel gerstley borat30, borokalcit31 och ulexit32. Om man 
känner sig riktigt vågad, byta ut natronfältspatet33 mot kalifältspat34. En fågel viskade även i mitt öra
att kvarts är utbytbart mot både järnoxid och kryolit35. 

Vi kan heller aldrig på riktigt mäta vilka temperaturer våra föremål bränns i, visst har vi vår lilla 
monitor som mäter temperaturen i ugnen, men bara i ugnen och inte i själva objekten och också 
bara på ett ställe i ugnen. Ugnar är opålitliga saker, majoriteten av de ugnar jag har bränt i har, efter 
tester med koner, visat sig bränna både högre och lägre än vad man programmerar den att göra. Den
moderna studiokeramiken har dock minimerat dessa så kallade defekter av den keramiska processen
och med bland annat elektriska ugnar kan vi angripa den keramiska processen på ett mer 
vetenskapligt sätt baserat på induktionsprincipen. Det här har som bekant inte alltid varit fallet och i
äldre tider har keramikerna fått förlita sig på ugnsgudar36 och sin egen skicklighet inom ugnsbygge 
och bränning. Keramiken var också ett regionalt undantag på helt annat sätt eftersom leran var 
lokal, liksom råmaterialen till glasyrerna. Intressant att notera i sammanhanget är att de gamla 
kineserna och koreanerna även de utgick från Reijnders definition men då utgångspunkten såg lite 
annorlunda ut på den tiden så kände de sig manade att bland annat skriva: ”[. . .] with an extremely 
varying composition […]”, i övrigt var de rätt nöjda med definitionen vilket säger en del om dess 
omfattning, giltig för den keramiska processen sedan tidernas begynnelse37.

Värt att påpeka är också att en stor del av den östasiatiska filosofin om estetik, tidigare nämnda 
wabi-sabi till exempel, som bygger på det förgängliga, ofullständiga och imperfekta, endast 
skapades för att passa in på de slumpmässiga konsekvenser som keramiken påbjöd. Ett system 
skapat för att passa in på verkligheten, vilket liknar Jarrys syn på vetenskapen som en tautologisk 
rekursivitet som endast finner vad den söker. Skämt åsido så tycker jag att den här synen på estetik 
är av intresse i sammanhanget. Daniel Rhodes skriver bland annat om keramiken under Yi dynastin 
i Korea:

30 En keramisk fritta som smälter bättre än något annat naturligt förekommande material, innehåller bor. Bryts ej 
längre och förmodas vara slut inom ett par år.                                                    

31   I princip samma sak som gerstley borat och även colemanit, den vattenfria formen heter kalcium borat.
32 Bildar tillsammans med colemanit gerstley borat och är en naturlig källa till bor.
33   Vanligt förekommande mineral i glasyrer, utvinns ur mineralen albit.
34 Har högre smältpunkt än natronfältspat, väldigt vanligt i högbrända glasyrer.
35 Självklart är inte kvarts utbytbart mot dessa, prova ej detta. Järnoxid har egenheten att flussa som bara den, speciellt

i reduktionsbränning och kryolit flussar gärna också samtidigt som den slukar väte och därmed kan ge upphov till 
ganska intressanta effekter.

36 Ugnsgudar har genom århundradena fått vaka över bränningarna, på den tiden då man inte visste bättre. Khnum i 
Egypten och eldguden Zhurong i Kina har bland annat fungerat som detta.

37 Uppenbar anakronism, lita inte på något jag skriver. 
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Much of the Yi dynasty pottery has the look of being made by rather crude techniques; the bowls may be 
warped or show other kiln imperfections, the bases of the pots frequently have sand adhering to the glaze, 
and the glazes and slips are applied with an almost reckless abandon. (Rhodes 1959:21)

På 1590-talet så invaderades Korea av japanerna och krigsherren Hideyoshi bedrev det som kallas 
för ”krukmakarkrigen” som resulterade i förstörelsen av koreanska ugnar och emigrationen av hela 
familjer och samhällen av keramiker till Japan. I kombination med teceremonins vikt på det 
naturliga och en uppskattning av det enkla så var det den här typen av keramik som blev förebilden 
och alla slags defekter lovprisades (Rhodes 1959:22-23). Japanerna utförde även en omedveten 
clinamen på koreanerna genom en kanske medveten misstolkning, det de kopierade från den 
koreanska keramiken och upphöjde till ett ideal hade knappast samma syfte hos koreanerna. De 
primitiva aspekterna av den koreanska keramiken eller åtminstone råheten i estetiken, som 
japanerna eftersökte och upphöjde, berodde snarare på ett socialt och ekonomiskt förfall. Jag är nog 
själv delvis hemsökt av denna koreanska ”don’t give a shit” anda, kanske är jag i socialt och 
ekonomiskt (för)fall – från en absolut höjd till ett absolut djup, som en clinamen. Men i likhet med 
japanerna så är jag medveten om dess potential, det är den som jag försöker applicera i överflöd för 
att i slutändan uttömma den på sin imaginära potential. 

Om vi tar glasering som ett exempel, där objektet kan doppas nästan med ett plask i glasyren 
hållandes i botten på ett sätt som skulle lämna en ojämn linje samt avtryck i form av avsaknad av 
glasyr där man har hållit fingrarna. Medvetet framkallade defekter och avtryck från processen som 
verkar ses av många som en alltför romantisk och puristisk syn på keramiken.  Jag argumenterar 
dock för att det finns stor potential i appropriering av det här förhållningssättet i den kontext som 
jag arbetar i. 

                    

                       4.       Vagt bruksföremål från Yi dynastin som uppvisar ojämn glasering.

Ett patafysiskt konsthantverk
Konsthantverket och här, keramiken, verkar snarare inte vilja ha något att göra med detta synsätt 
som kanske upplevs alltför knuten till den konservativa och reaktionära syn som har präglat fältet, 
känslan av att hela tiden vara efter. Mårten Medbo noterar bland annat att: ” […] konsthantverket 
idag genomgår en förändring som i stora drag kan ses som en blåkopia på förändringarna inom 
bildkonsten under 1960-talet” (Medbo 2016:140). Jag slänger ur mig (för att jag kan): kan 
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konsthantverket förstås som ett slags oidipalt begär? Det är åtminstone ett begrepp som öppnar upp 
för nya sätt att se på problemet. Enligt Deleuze och Guattari utgör just den oidipala strukturen 
kulmen på en västerländsk tradition av bristtänkande; begäret (det oidipala) riktas mot den 
hegemoniska modernistiska konsten (fadern), detta begär är negativt på det sätt det gör oss till 
oidipala, självbestraffande, självbegränsande subjekt ”till förmån för någon universell lag eller 
skuld” (Colebrook [2002] 2010). Louise Mazanti argumenterar också för en emancipation från detta
begär och även om fältet har fått ett annat slags  erkännande under 2000-talet med påståenden så 
som: ”conceptualism is out and physicality is in” (Hoggard 2004), så är det fortfarande knutet till 
det modernistiska betydelseskiktens autonomibegrepp (Mazanti 2005).

 Medbo noterar även att konsthantverkets teoripraktik har fastnat i en slags språklig 
kontraproduktivitet som motarbetar språklig mångfald och kreativitet. Han ser det snarare som 
fruktbart att lämna det modernistiskt linjära tankesätt, där det gränsbrytande ”oreflekterat ses som 
den mest intressanta och relevanta konsten”, ett synsätt som har en destruktiv inverkan på 
mångstämmigheten (Medbo 2016:155). Det knyter även an till mitt syfte om att med illvilja utöka 
mångfalden, göra den mer mångsidig och (o)användbar (Medbo 2016:155).

 Bernard Leach är en av de som har haft störst inflytande på synen på keramik och krukmakeri 
som något väsensskilt från konsten. För en postmodernistisk värld där absolut relativism råder så ter
sig hans texter idag väldigt föråldrade, reaktionära och puristiska. Han argumenterar för absoluta 
och transcendenta värden. Vissa passager i hans stilbildande A Potter’s Book (1940) skulle kunna 
(miss)tolkas som förebådande den roll som jag tidigare har noterat att bland annat Breukers har 
tillskrivits (liksom den danska keramikern Anders Ruhwald i Mazantis texter); ”[…] we are faced 
with the breakdown of the Christian inspiration in art. We live in dire need of a unifying culture out 
of which fresh traditions can grow” (Leach 1940:9-10). Jag misstolkar gärna Leach med glädje för 
att passa in i uppsatsen teoretiska ramverk, vad Leach syftar på, är det patafysiska 
förhållningssättet; en poetisk appropriering utav båda oidipala motsatser, ett förnekande av denna 
negativa dualism. 

Två skämt
Jag föreslår för Simon i verkstaden i slutet av februari när det påpassligt nog har öst ner snö 
föregående dag att vi borde passa på att bygga en ”igloo kiln”. Efter noggrant utförda beräkningar 
så kan vi till slut fastslå att det är möjligt med vissa justeringar i den dimensionella spindelväven. 
Det visar sig att snöns inherenta ”snöighet” först inte är kompatibel med den enda typ av eld (det 
vill säga, eld) vi har tillgång till, lyckade tester görs dock genom att blanda ut snömassan med 
eldfast lera – med en mikroprocent i taget lyckas vi till slut genomföra bedriften med att bygga en 
ugn som är en igloo, helt gjort i snö, men ändå bestående till 100%  av eldfast lera.

Jag berättar också för Sara att då en terra sigillata bara blir bättre och bättre med åren så har det 
utvecklats en väldigt nischad kultur i Visby där hipsterkeramiker har börjat lagra ”sigillator” i 
källare, jag har med egna ögon sett dessa förkorkade glasflaskor innehållande sedimenterade 
lerpartiklar. En lokal grupp på facebook ombesörjer omhändertagandet av detta fetischerande utav 
materiell kultur, de håller varandra om ryggen och tar mer än gärna hand om varandras satser, om 
dessa skulle råka befinna sig i fosterstadiet, när de exempelvis är bortresta en helg. De bedriver 
även en transatlantisk sigillatahandel med liknande entusiaster i staterna, lokala kvickleror38 utbytes,
helt flockulerade. Denna handel har fått viss medial uppmärksamhet då de svenska svärmarna har 

38 Kvicklera är en slags sjölera som när den utsätts för stress, relativt enkelt likvifieras till en flytande sörja. Därmed är
den ofta ansvarig för till exempel jordskred. Jag har en kvicklera som jag har grävt upp från ett område nära Järbo i 
Gästrikland med väldigt speciella egenskaper, fast inte totalt oanvändbar då jag har lyckats dreja med den och med 
fina resultat använt den i glasyrer. Ett smakprov på hur ohyggliga liknande kvalitéer kan vara fick jag när jag 
jobbade med en sats terrakotta terra sigillata, den färdigsedimenterade sigillatan hade fått stå i en hink i ett par dygn
och hade sedimenterats ytterligare. På botten fanns ett extremt fast lager röd lera som jag med nöd och näppe kunde
avlägsna, men bara efter någon sekund i handen så började den likvifieras, ”smälta”.
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importerat in vätskor infärgade (enligt Brongniarts formel39) medelst uranoxid40, liknande affärer 
sägs ske dagligen på den keramiska motsvarigheten till Silk Road41.

Ytterligare process
Nästan från när jag började med keramik så har jag tyckt om att ringla, jag har alltid enbart använt 
mig av mina händer och har med åren utvecklat en metod som funkar bra för mig. Det har varit en 
slags ursprunglig metod att få upp en form, jag tycker om det uttryck som det kan ge, demonstrerat i
de podier jag har tillverkat. De verkar föreslå en form inuti formen, likt en slöja över något både 
kroppsligt och geometriskt abstrakt; de två motsatspolerna, enligt Leach, för att frammana affekt 
(Leach 1940:19). 

Jag satte gång med att skapa behållare för mina avlånga tuber i porslin, till en början ringlade jag
upp en slags ojämn, ”anomal form”, likt en slags cyst, från tubens öppning. De visade sig dock vara 
alltför svåra att handskas med (ömtåliga) vilket resulterade i många misslyckade försök. Efter att en 
av dessa trattliknande former i porslin hade fallit av det rör som den satt fast i så tog jag det kloka 
beslutet att jobba med kärlet först, på kavaletten42, och sedan montera röret på det. Efter att ha 
jobbat på den ett tag, provat lite tankar och idéer, så vände jag upp och ner på den vilket bidrog till 
en ganska förvirrande form. Jag hade spelat med gravitationen och låtit delar utvecklas av sig självt,
mot en slags kollaps, för att sedan rädda den och låta den torka lite så att jag kunde fortsätta arbetet. 
Väl upp och ner stämde den bättre överens med de lite smått justerade, ”vridna” fysikaliska lagar 
som skulle kunna råda i en ”topsy-turvy” värld, eller som Baudrillard föreslår, att en sådan här 
omvändning som ”demolerar den illusoriska verkligheten” – underligger patafysiken (Baudrillard 
2007). Det var här som jag också först på riktigt såg potential i porslinet, varje liten avvikelse, 
relief, syntes i formen. Jag började började leka med olika strukturer, texturer, på jakt efter något 
subtilt men tillräckligt intressant. Jag började rispa med mina fingertoppar och göra Fontana-lika 
snitt i ytan. En idé om att rista in bilder i ytan dök också upp, som sgraffito43 fast utan den riktiga 
finessen som den tekniken kommer med. Ofta utmynnade arbetet till en slags syzygistisk dialektik 
om teknik, där jag likt en pendel som sätter motsatser i rörelse, en mekanisk best som skapar och 
förlöser antinomier. Under en handledning på Rietveld kom jag in på teknik; då handlade det om det
uppenbara amatörmässiga tillverkningssättet, approprieringen av en nybörjares teknik, att låta en 
ringlad form bara bestå av ringlade korvar lagda på varandra utan tillstymmelse till förfining. Min 
lärare undrade vad det egentligen betydde för mig, att hålla på så, och om det egentligen inte var ett 
ganska cyniskt förhållningssätt. Men jag tror jag vill pendla – de filosofiska verk som skrivs på 
planeten Tlön i Borges novell ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1940) innehåller alltid tesens antites, ett
rigoröst förhållande av en doktrins fördelar och nackdelar. Allt ljus är även allt dunkel och vice 
versa. Jag vill komma åt glappet, inkongruensen, garvet, som den syzygistiska pendeln sätter i spel.

Med lite ansträngning fick jag på en tub på kärlet och kunde sätta igång med en till, bådas 
ringlade behållare dekorerades med limpatronerna i små märkliga arrangemang som för tankarna till
en slags byggarbetsplats, kanske inspirerad av den som jag har kunnat beskåda från mitt fönster 
under en längre tid. Den är ganska fantasitriggande i sig, med alla sina märkliga konstruktioner som
ännu inte riktigt är någonting än. Jag var dock också väl medveten om att när jag monterade på 
tuben på kärlet så skulle den bli för hög för våra ugnar, men jag gjorde det ändå; ”Fuck you, kilns! 
And take that, ceramics!”. Den andra behållarens tillblivelse skedde på ett lite annorlunda sätt, jag 

39 Franska kemisten, mineralogen och zoologen Alexandre Brongniart utarbetade en formel för att räkna ut en, till 
exempel, terra sigillatas innehåll av (torr) lera, i motsats till mängden vatten. 

40 Uranoxid var en relativt vanlig ingrediens i glasyrer förr i tiden för att producera en gul färg, även den enda oxid 
som kan producera svart utan att behöva kombineras med andra oxider (t.ex. kobolt, mangan, järn o.s.v.).

41 Silk Road var en svart marknad på darknet som FBI stängde ner 2013. 
42 En roterbar skiva som är lämplig att placera sina objekt på när man arbetar. Jag har varit intresserad av de 

begränsningar som uppstår när jag inte använder mig av en kavalett, jag har även försökt att bygga mer storskaligt 
för att komma ifrån ”kavalettväldet” och inte låta en sådan petitess diktera storlek och form. 

43 Sgraffito är en teknik som går ut på att på en färglagd yta, rispa in mönster så att den underliggande färgen kommer 
fram.
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är också rädd för att jag arbetade lite för självmedvetet med formen, jämfört med den innan. Jag 
hatar det krystade, jag vill komma åt en form av analytisk intuition när jag jobbar.

 Jag bearbetade ytan på ett annat sätt också, framför allt med en papperslera av porslin som liknar
keso. Egentligen är det en slags massa som är till för att laga sprickor, därför så tyckte jag att det var
en bra idé att även färga in den, som kintsugi keso. Sir Amics, keramikens skyddshelgon, talade 
även till mig i en dröm44: ”fyll sprickorna med Play-Doh så hittar du hem” (Sir Amics 2018: dröm 
nr. 4, natten mot 30:e feb.).

Limtuberna urartade sedermera i detta fall till en djungel av cylindrar i porslin, genom att ta ur 
dem ur formerna så tidigt som möjligt så kunde jag även manipulera deras form, porslinsgjutmassan
har ändå en viss elasticitet som är skojig att förgripa sig på. Efter att ha monterat ytterligare ett rör, 
vilket innebar en del strul då jag har för vana att ringla ganska tunt och rören är gjutna ganska tjockt
för att de inte ska vara så ömtåliga att handskas med, därav vägde dem en del. Jag fick en del 
bristningar i leran men lappade raskt ihop det, likt plåster, med mer porslin och lät en 
varmluftspistol jobba på ytan för att förstärka dess mottaglighet för påfrestningar. Jag kunde 
montera på röret igen som jag även krökte lite, lagom falliskt – när dess elasticitet tillät dylika 
utsvävningar. Sedermera trodde jag att jag hade hittat en position där den kunde hålla balansen på 
kärlet, det hade ju gått bra med den andra men skeptisk som jag var så sprang jag fram och tillbaka 
under mina andra verkstadsärenden för att beskåda tubens upptorning bakom verkstadshyllornas 
kulisser. Efter två, tre utfall av dessa maniskt ivrande tvångstankar så fanns där bara ett gapande 
tomrum där min cylinder hade varit, kvick som jag är sprang jag tillbaka till min arbetsplats endast 
för att notera att den hade kollapsat i min frånvaro och tagit med sig en viktig limcylinder från den 
andra skulpturen i sitt fall. Jag tänkte att det rörde sig utan några som helst tvivel om en hydra, jag 
skar ut ett till gap i kärlet och monterade ytterligare en kurvig tub  samtidigt som jag lät den andra 
sitta kvar, fallen. Givetvis var rörets böjelse enbart närvarande så att mitt alster skulle få plats i 
ugnen. Det är en estetik som är beordrad att lyda förutsättningarna, den har en inklination till 
böjning genom den keramiska processens begränsningar – vilket å andra sidan fallet med det mesta 
man producerar, men här är jag ute efter en samtida negering av förutsättningarna (en nästintill 
totalt obrännbar skulptur p.g.a. ömtålighet och storlek) liksom den parodiska vinken, blinken i ögat, 
tongue in cheek, som den underdåniga böjningen implicerar.

En återkommande metod för att arbeta med mina gjutna objekt har varit att montera ihop två 
stycken till en ”spegelbild” av sig själva, en kortslutning av de bägges mening, eller en slags falsk 
ouroboros. Det är kärl som förbinds för att uppstå som icke-kärl, objekt som utropar att de inte 
längre vill vara en farkost för förändring genom att förbinda sig med sin tvilling, en sluten och 
statisk form. På det sättet har den likheter med Arkimedes spiral, la gidouille. Spiralen utvidgar sig 
dock densamma, om än annorlunda – min sammansättning är den tautologiska rekursivitet som 
Jarry såg i vetenskapen, om en med viss förskjutning; jag eftersträvar inte kristallin symmetri. Jag 
eftersträvar den subtila skillnaden som sätts i omlopp utav min kropp (maskin) i verkstaden, de 
processrelaterade defekterna. Dess tvilling som katalysator, en syzygi som utför en clinamen; den 
minst möjliga avvikelse som har som uppgift att förneka sitt ursprung. Återigen kommer jag tillbaka
till en slags dualismens cul-de-sac…

44 Jag har en god vän som blev tipsad om att måla med gouache för att hitta hem, av en kvinna i ett dimmigt landskap, i
en dröm.
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                 Hydran, eller kaos är granne med Gud…                                            

 
En stigbygelshänkel som väntar på formtagning...
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Smithsons Enantiomorphic Chambers (1964) förebådar till viss del denna praktik på en slags optisk
skala. Enantiomorfism är en term lånad från kristallografin som betecknar två kemiskt identiska 
kristallformationer som utgör varandras spegelbild. Clark Lunberry menar på att Smithsons skulptur
(som är spårlöst försvunnen) möjliggör för oss att se på vårt ”seende”, helt i linje med även det 
underliggande tänkandet kring Duchamps Rotoreliefs (1935), liksom hans andra verk som berör 
synvillor (Lunberry 2008:5). Båda konstnärerna underminerar formella system, Michael Betancourt 
skriver om detta i relation till matematiska och logiska system så som Hilberts och Gödels; formella
system som producerar inkonsekvenser, vilket rimmar rätt bra med den patafysiska anomalin 
(Betancourt 2003). 

Det var med den här skulpturen Smithson för första gången blev ”fysiologiskt medveten om 
perspektiv”, utifrån insikter om centralperspektivet (tvådimensionellt och unitärt) och det 
enantiomorfiska perspektivet (tredimensionellt och dualistiskt) så kom han senare att utveckla sina 
non-sites och dialektiken kring dem (Smithson [1967] 1996:359). Han ville rikta fokus på det 
faktum att vi har ett binokulärt seende som producerar en slags enhet, vi glömmer lätt våra ögons 
stereoskopiska struktur eller det som han just kallar för ”enantiomorphic vision”. Enantiomorphic 
Chambers är (eller var, kanske är mer passande[?]) en maskin för just detta. Verkets spegelkammare
stänger ute ens egna spegelbild när man står rakt framför den, flyktpunkten splittrad och linjernas 
sammanstrålning utesluten. Det är ett förstorat och inverterat stereoskop (som förenar två olika 
bilder till en helhet, liksom våra enantiomorfiska ögon) som förvandlar bilden, seendet, till noll. 
Den patafysiska motsvarigheten är syzygin, som Smithson kan ha kommit i kontakt med under den 
här tiden i form av Jungs psykologiska användning av begreppet; kommunikationen mellan det 
medvetna och det omedvetna som resulterar i en konjunktion mellan dessa organismer utan att 
identiteten går förlorad. I Smithsons egna text till verket, Interpolation of the Enantiomorphic 
Chambers (1966), kommer han bland annat fram till slutsatsen att, ”to see one’s own sight means 
visible blindness” (Smithson [1966] 1996:40). Textens andra del består av en fiktiv paragraf från en 
fiktiv konstnärs fiktiva anteckningsbok, den beskriver en ”astounding” bok som är ett ”true 
paradigm of unending importance” med titeln ”The Exhaustion of Sight or How to Go Blind and 
Yet See” (Smithson [1966] 1996:40). Jag återkommer till Hillersberg kommentar om Dick 
Bengtssons bild, att den förkastar både tes och antites för att i en syntes finna överskridandets 
tecken. Jag återkommer här även till min egna kortslutning, som nästan enbart har återkommit som 
första utkast i min process, men som jag ändå väljer att tillskriva viss betydelse. De har inte den 
kristallina precision och raffinering som Smithsons verk, eller det förfinade psykoanalytiska spel, 
inneboende dialektik – för mig symboliserar det yin och yang, satta ur spel, de är ett patafysisk 
skratt (”ha ha”) som förnekar detta och som antar formen av en syzygi.

Jag tillämpar denna metod på min tub så att den blir jättelång. Jag gjuter den i terrakotta och 
monterar ihop båda delarna. Men jag märker att reliefen från gipsformen inte är synlig över hela och
börja noggrant att med ett tandläkarverktyg rispa in nya banor för en imaginär relief som får löpa 
utefter en slags dekorativ brownsk rörelse. Jag lägger även stor möda vid att behålla de defekter 
som har skapats i gjutningen och i behandlingen av rören, i synnerhet gjutlinjerna och små 
deformationer. Förvirringen är total när jag även låter gjutskägget misstolkas och övergå till en del 
av reliefen. Röret bör dock snarare ses som en helhet än som ett syzygistiskt par, även om en sådan 
syn öppnar upp för vidare sätt för mig att läsa den på. Formen föreslår en annan slags helhet jämfört
med när jag till exempel har monterat ihop två gjutna flaskor eller stigbygelshänklar. Men den lilla 
förskjutningen i mitten45 föreslår ändå en uppdelning, likaså delarnas likartade defekter (förutom de 
två bucklorna i den ena) från att ha blivit gjutna i samma form. 

Jag har varit inne på att förfina slutresultatet i tillverkningen, genom att göra två separata formar 
och rispa in en relief i formen direkt istället för att göra det efteråt på det gjutna godset. Fast i 
slutändan skulle inte resultatet bli så annorlunda, delarna är inte enantiomorfiska i nuläget direkt, 
om man säger så. Sen skulle jag från dem kunna gå till en extrem d.v.s. göra bägge halvorna så lika 
som det bara går och förminska förskjutningen i mitten så att den knappt syns. Det skulle antagligen
leda till en annan tolkning av objektet då den skulle förmedla en spegling, en förening av två 

45 Besläktat med koreanska ”moon jars” som också ofta visar upp en förskjutning då den består av två drejade delar 
som har monterats ihop.
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likheter. Den andra extremen skulle vara att förhöja olikheterna på de bägge rören med två formar 
som har väldigt olika ”personligheter” samt att under formtagningsprocessen, gripa in som den 
”mekaniska patamaskinen” och ge dem ytterligare individuella kännetecken. Det slutgiltiga objektet
skulle dela många likheter (då de är avgjutna från samma objekt) men då de har blivit ”arresterade” 
under processen och blivit manipulerade av the coincidence amplifier. Båda dessa metoder skulle 
kunna vara giltiga och ha egna fördelaktiga kännetecken, men kanske skulle en juxtaposition av 
dessa ligga närmast det mest intressanta syzygistiska förhållningssättet. Duchamp har sin lilla teori 
om skillnad, infrathin, en extrem enhet för olikhet. Det infratunna går inte enligt Duchamp att 
definiera, utan endast ge exempel på; tobaksrök som även luktar av den mun som utandas den, 
värmen på en sits från en person som precis har lämnat… Jag skulle vilja prova ”the infrathicc”… 

Angående den nya reliefen som jag har ristat in – istället för att vara linjer som går mellan 
siffrorna i en bild från en ritbok så löper de mellan delar av den redan existerande spiralreliefen. 
Avvikandes i sin bana, från ett system där den även övergår i en dialog med processen när den 
misstar sig för att vara en del av gjutskägget. Det är en bedragare som går in med sofistiska avsikter,
att destabilisera, men som till slut misstar sig för att vara en processbaserad defekt i form av 
högrelief…
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Utblick: Duchamp
Jag har redan berört Jarrys betydelse för Duchamp lite kort, och hans hängivenhet till slumpen och 
särfallet. Under den här rubriken tänkte jag utveckla kopplingarna i relation till mitt eget arbete. Ett 
av de många teman de har gemensamt är maskinen som är ett återkommande tema även hos 
Deleuze och Guattari. I synnerhet förekommande i det verk av Duchamp som han själv hävdade att 
Roussel var ansvarig för; Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och med (1915-1923), även kallad 
Det Stora Glaset. 

Jarrys maskin är ofta en cykel, tillsammans med sina förare blir den sexmannade cykeln i 
romanen The Supermale (1902), en kärleksmaskin (Hugill 2012:18). Det är en maskin som drivs av 
det som kallas för Perpetual-Motion-Food, som är en blandning utav stryknin och alkohol (Jarry 
[1902] 2006:11). Även i sin essä How To Construct a Time Machine (1899), är det underförstått 
(eller inte) att det är en cykel som det rör sig om. Cykelhjulet återkommer även i Duchamps första 
readymade från 1913 och även i hans sista46 målning på duk, Tu m’ (1918). 

 I Faustroll så avslutar målarmaskinen ”Clinamen” en vansinnesfärd i ”oändligen varierande 
riktningar” i Palais des Machines med att ejakulera mot sin världs väggar (Jarry [1911] 1964).

Bök tar i sitt resonemang om deras beröringspunkter, avstamp i en av de så kallade surrationella 
rörelser som skulle följa efter Jarry, han hävdar att futuristerna föreställer sig en omöjlig teknologi 
där varje apparat, eller anordning, är en sexleksak som kan förstöra tanken själv (inte helt olikt 
Duchamps les machines célibataires, ungkarlsmaskiner) (Bök 2001:54). Den patafysiska 
ungkarlsmaskinen liknas vid Deleuze och Guattaris begärsmaskiner, där kroppen utgör ett slags 
konstruktivt assemblage av maskineri. Begärsmaskinen är nära kopplad till deras begrepp om 
schizoanalys (som är intimt förenat med det anti-oidipala, som jag tidigare har tagit upp) som 
dekonstruerar det paranoida tänkande som har kännetecknat det västerländska. Istället för denna 
”transcendentala maskerad” föreslår de ett studie av den immanenta produktion av de 
begärsmaskiner som både biologiskt och kemiskt producerar våra kroppars begär (The 
Funambulist). Den förebådar producerande ordningar, avsikter, helheter och syften. Den är 
anslutning, barnet med sin moders bröst, blomman och biet, barnet med sin leksak, ögat och en 
flock fåglar. Begäret är en positiv strävan, självförbättring, ökande expansion och livets produktiva 
process i ett (Colebrook [2002] 2010). 

Men varje ungkarlsmaskin är även en patamaskin, framförallt en osannolik maskin som 
producerar anomalier (Carrouges 1975, se Bök 2001:54). Anastasi föreslår att Duchamp använder 
sin maskin för att utföra en clinamen på Jarrys anordningar (Bök 2001:55). Kampen mellan 
ungkarlsmaskiner och industriell mekanik kännetecknas utav den mellan sofister och filosofer 
(Lyotard [1977] 1990:49, se Bök 2001:56). Faktum är också att ordet ”maskin” kommer från det 
latinska ordet machina som betyder just ”trickery”, en bedrägeriets apparat, Lyotard hävdar att för 
varje diskurs så måste det finnas en som motsätter den på ett rigoröst parallellt sätt, som till slut 
kommer fram till den motsatta slutsatsen. Konsten för dessa dubbelsidiga framföranden är framför 
allt sofismen, dissoi logoi (Lyotard [1977] 1990:49, se Bök 2001:56). För övrigt är det också 
noterbart att Deleuze och Guattaris begärsmaskiner endast fungerar när de sönderfaller och genom 
att kontinuerligt brytas ned så utgör de ett system bestående av avbrott där varje komponent beter 
sig som en clinamen. 

Maskinen för mig har varit ”the coincidence amplifier”, osannolikhetsförstärkaren, som jag 
redan har nämnt i förbifarten. Men som en begärsmaskin så är min kropp i verkstaden även en 
maskin, är det jag själv som är ”the coincidence amplifier”? Kännetecknas min process av ett slags 
mekaniskt sönderfall, där varje komponent beter sig som en clinamen? Jag är en ungkarlsmaskin, på
väg mot sin ”ungkarlsexamen”, som producerar anomalier.

Annars ser jag mig som mest ”mekanisk”, i traditionell mening, när jag utför de uppgifter som är
mest monotona och intimt förbundna med min kropp. Ändå ordas det så mycket om det lekfulla, till 

46 Jarrys ironiserande över måleriet i kapitlet om den ”mekaniska besten” i Faustroll kanske även influerade Duchamps
beslut att sluta måla – men även (läs om den ejakulerande clinamen i texten), för att efter ett långt avbrott, utföra sin 
sena tavla Paysage Fautif (1946), gjord på sin egen sperma.
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vars domäner patafysikern rymmer till när sanningens och förnuftets tyranni blir överhängande – för
att ersätta det med lögnen respektive galenskapen – schizot, som pulveriserar maskiner för att titta 
på de molekylära sambanden. 

Men som patamaskin i verkstaden så hittar jag mening i att adoptera homo sapiens, homo faber –
snarare än ludens. Tjan lyfter upp Breukers som ett exempel som motstår (kanske ”botar” är bättre 
ord, eller helt enkelt; gör mer anpassningsbar) den ena extremen genom att omfamna homo faber – 
för att sedan ”jonglera” med sina alternativ. 

Min patafysiska verkstadsmaskin förlitar sig på sina sofisterier igen och förklär sig i mekanikens 
kännetecken. Här kan jag således placera in mitt mekaniska techne som en betydelsefull del i mitt 
projekt. Med techne åsyftar jag verkstadsarbetet, vars paradigm jag förgriper mig på med hjälp av 
patafysikens premisser. På samma sätt som jag använder mig av det kunskapsbetonade (episteme) 
delarna, processteori, diskurs o.s.v. 

Det här är metoderna jag använder mig av för att underminera vetenskapen, och med 
vetenskapen menas inte bara episteme utan även techne, för tillsammans utgör de en s.k. royal 
science - som ”must systematically (im)prove its own consistency and efficiency by solving 
problems, revoking anomaly for the sake of what is normal and known” (Bök 2001:14). Jag ser 
detta som en paranoid maskin. Här vill jag ta tillfället i akt och utnämna schizo faber till den 
patafysiska maskinen. Det är Faustroll som har muterats till Sir Amics, som bedriver en nomad 
science bestående av s.k. paralogier, logiska felslut. Dessa vetenskaper, majoritär och minoritär, 
omfamnar varandra lika mycket som de stöter ifrån varandra – syzygistiskt; ”they inflict opposite 
values of intent within a composite system of truth” (Bök 2001:14). 

 Det mekaniska (eller snarare kanske det ”handgripliga”) arbetet utgör en stor vikt i den tyngd 
som jag ger till den patafysiska keramikern. Utan den biten så har han ingen möjlighet till att 
jonglera, likt Breukers mellan det lekfulla och vetenskapliga/mekaniska, med betoning på det senare
för att göra homo ludens (eller sapiens) mer anpassningsbar – till en mångfald. 

Här kan det vara av intresse att återgå till Jarrys gamla lärare, Bergson, som har skrivit en liten 
bok om just vad som uppstår när det mekaniska möter det levande (lekfulla, poesis); skrattet. Han 
hävdar att en kropp väcker skratt till den mån den föreställer en maskin. Om vi bläddrar tillbaks lite 
så dyker Fr. Leonard Feeneys citat (s. 8) om humor upp igen i den patafysiska huvudgröten, kopplat
till syzygin. Feeney verkar implicit tala om det som Duchamp benämner som glappet, det som 
konstnären finner mellan det avsedda men aldrig uttryckta och det oavsiktligt uttryckta (Duchamp 
1957). Glappet hos Deleuze och Guattari skulle kunna ses som det som konstnären uttrycker 
enstaka instanser av; skillnad. Det ständiga flödet av mekanik och liv bryts ned i ett ständigt flöde 
av skillnad, jag måste hela tiden glappa (eller ”glitcha”). Patamaskinen i verkstaden, som löper 
amok som ett ”oförutsett djur”. Som producerar anomalier, varje komponent fungerar som en 
clinamen – i ett konstant flux; från en absolut höjd till ett absolut djup. Bergson beskriver också den
livlösa materiens rörelse som ett fall, som utsätts för en kraft som alstrar liv för att skapa skeende. 
Men för Bergson är detta levande flöde, skeende, något som också medvetandet förgriper sig på; det
fixerar moment i flödet, la durée, molekylära instanser av skillnad. Linde skriver om detta som att 
”ur enheten faller då en död mångfald: materien – ett ’avfall’” (Linde 1986:95). Senare fortsätter 
han med att beskriva hur ungkarlsmaskinen just är detta ”slagg” ur en högre enhet, eller ”en allegori
över den automatik som fick slagget att falla: vanligt ytligt [mekaniskt] medvetande” (Linde 
1986:154). Det är snurrigt, men det är sofisterier, mygel, från ett sinne som befinner sig i en 
vittringsprocess för att förvandlas till lera… 

Jarrys clinamenmaskin existerar i en värld i färd mot total entropi, de dystopiska elementen i 
hans text är påtagliga; människorna har upphört att existera i världen och den mekaniska besten 
utför sina vansinnesdåd i den enda byggnad som finns kvar i Paris; Palais des Machines (Jarry 
[1911] 1964:133). Här finns inte så mycket plats för Bergsons immateriella, animerande kraft élan 
vital; Jarrys och även Smithsons entropiska metoder vittrar sönder detta kristallina tillstånd. Men 
relationerna dem emellan är myllriga, som tur det, bygger inte hela patafysiken på detta élan vital?  
Jag förstår Bergsons begrepp som positivt begär, men det är kopplat till en slags vitalism som 
förnekar det mekaniska. Patafysikens joie de vivre framhåller den mekaniska besten clinamen som 
vitaliserande kraft, den osannolika virvelrörelsen som uppstår bryter ner alla förhållanden till 
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molekylära intensiteter – mekaniska och vitala. Ungkarlsmaskinen, schizo faber, förnekar Bergsons 
uppdelning. Clinamen ersätter élan vital som livgivande kraft, clinamen går hand i hand med 
ungkarlsmaskinens produktion – inte élan vital, då det inte omfamnar förfallet, entropin. Som är 
maskinens naturliga hemvist, som kapitlet i Faustroll förtäljer. Entropi, mekaniskt förfall och 
förruttnelse är clinamens positiva kraft och det är en begärsmaskin som producerar vitaliserande 
anomalier. Myllret tätnar, men man får komma ihåg att patafysiken kan betraktas som ett 
epifenomen av Jarrys förståelse för Bergson. Epifenomenet förkastades av Bergson men Jarry 
förvandlade det till sin clinamen. Bergsons filosofi accepterar ett dualistiskt tankesätt medan den 
patafysiska syzygin både förnekar och omfamnar det – eller, rättare sagt, skrattar åt det; ”ha ha”. 
För Bergson och Deleuze är bild och materia det samma, det är ingen dubblering från någon 
transcendent verklighet, sakerna i världen är aktuella och virtuella på samma gång (se Daniel 
Coffeen 2008. Bergson försökte klargöra vissa problem genom att hävda att filosofins frågor var 
felställda från första början, som när Duchamp påstår att det inte finns någon lösning, eftersom det 
inte finns något problem – som Baudrillard finslipar till: ”det här är den enda imaginära lösningen 
på avsaknaden av problem” (Baudrillard [2002] 2008:19). Bergson ville skapa ett alternativ till 
Kants transcendentala idealism som modell för den fria viljan med sitt koncept la durée, nuflödet, 
en slags heterogen ström av materia och minne som förenar aktualitet med virtualitet (Brotchie 
2011:32). Nuflödet har stora likheter med patafysiken, den förebådar anomalin men förnekar 
epifenomenet; clinamen. Anomalin som den fria viljan, fri från kausalitet och determinism kan den 
uppstå som ett undantag i ett flux som enbart består av undantag (absolut heterogenitet). 

För att våldföra mig lite ytterligare på Bergson så hittar jag även en ingång för clinamen i hans 
imponerande försök till att förlösa de epistemologiska gåtorna; för Bergson var ”fallet”, 
nedstigandet ”en synonym för enhetens spjälkning i en mångfald – en mångfald som aldrig är 
ursprungligt given utan alltid bara en produkt av medvetandets kinematografiska funktionssätt” 
(Linde 1986:126). Då har vi alltså det fallande ”slagget” färdandes mot ett absolut djup, men det 
som stiger, det är intuitionen – återskapandet av den ursprungliga enheten. Intuitionen är en slags 
”next level” empirism som tillåter en absolut uppfattning av tingen i nuflödet, till skillnad från Kant 
där vi endast kan erhålla en relativ vetskap om världen genom analys (kontra intuition), där vi 
erhåller en syntes. Hans transcendentala idealism tillåter inte en uppfattning om världen som den 
faktiskt är utan endast som den uppenbarar sig för oss. Intuitionen i färd mot en absolut höjd, drivet 
av élan vital, den vitaliserande livskraften. Men Bergson är inte lika våldsam som Jarry, istället för 
en kollision så uppkommer en tröghet, livet fördröjer de materiella förloppen. Man kanske kan 
föreställa sig att den här fördröjningen också ger ihop till vad Nietzsche skulle kalla för sken, 
statiska kristaller som fälls ut likt drömbilder, metaforer (Linde 1986:78). Jag föreställer mig ett 
mekanisk avfall, entropi som kolliderar med en vital, absolut vetskap om världens aktualitet-
virtualitet. Sammanstötningen kanske resulterar i mig själv när jag dansar robotdansen till 
Kraftwerks The Robots på roliga timmen i tredje klass. Självfallet var jag redan då väl bevandrad 
med Bergons yttrande: ”människokroppens ställningar, gester, och rörelser är skrattretande i exakt 
samma utsträckning som de får oss att tänka på enkel mekanik” (Bergson [1900] 1987:19). Summa 
summarum av de senaste styckena (men misströsta ej, det kommer mer): jag tackar högre makter 
för att jag inte är filosof, utan konstnär… 

Eller resulterar kollisionen i patafysik? Man får komma ihåg att Bergson ville föra in ett slags 
sunt förnuft i den filosofiska debatten, vilket endast resulterade i en ännu mer komplex metafysik 
(och sedermera, patafysik). Kanske upplevde även Bergson, ett ”skriande behov” av detta sunda 
förnuft i en värld som började bli mer och mer abstrakt; likt de franska materialister som samtida 
med Newton, förkastade hans gravitationsteori som ”osynlig” och proklamerade den som ”ockult”, 
reagerar Bergson på sin tids fysikaliska förklaringsmodeller, t.ex. den ljusbärande eter som var i 
svang, inte helt olik vår tids mörka energi (Brotchie 2011:32-33). Jarry såg potentialen i denna 
alltmer abstraherade värld och insåg att även fysik och matematik använde sig av symboler, likt 
språket – på den punkten skiljer han sig inte från varken Nietzsche, Bergson, Henri Poincaré eller 
Duchamp. 

Härifrån leder en naturlig stig från både Jarry och Duchamp till alkemin, en metod som bygger 
på en applicering av analogier, motsatsernas syntes som metod för att frambringa poetisk visdom. 
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Med symbolistiskt poetik förespråkar alkemin för ett slags estetiskt (som förnimmande, 
varseblivning) förhållningssätt, skild från vetenskapens artificiella konventioner som är 
”främmande för naturens intentioner” (Bergson [1907] 1922:230). Alkemin tillåter en att beröra det 
som inte kan nås genom dessa konventioner; språk, fysik, kemi o.s.v. Men att fortsätta på det här 
spåret skulle resultera i att uppsatsen blir dubbelt så lång, jag nöjer mig med att beröra likheterna 
med alkemin och patafysiken lite lätt i de fall då jag inte kan hejda mig själv från att ignorera dem 
fullständigt.

För att återgå lite snabbt till filosofin, Hugill påminner oss om att patafysiken faktiskt försöker 
återuppfinna transcendentalismen. Jarrys version blir en slags bergsonsk transcendentalism med 
hegelianska undertoner, dock inte den transcendentala empirism som Deleuze förespråkar utan 
kanske mer en slags transcendental solipsism. Det som patafysiken framför allt delar med Hegel är 
idén om det absoluta, dock som något djupt inbäddat i den subjektiva upplevelsen och inte som att 
”verklighetens sanning är dess idealism” (eller för Bergson: dess vitalism), som Hegel hade menat 
på (Hugill 2012:17). För Jarry skulle kanske verklighetens sanning ligga i dess virtualitet. Det är 
den patafysiska antinomin som förbereder det absoluta, som egentligen kan sägas vara en del av 
syzygin. Bergsons lösning var intuitionen, men Jarry hittar ett sätt att överskrida den kantianska 
metafysiken som inte tillåter absolut kännedom då det endast leder till motsättningar, antinomier, en
konflikt mellan ren och empirisk kännedom. Syzygin är syntesen mellan det poetiska och det 
noetiska, den förenar det komiska i Bergsons mekaniska människa med sitt ”ha ha”, som både kan 
innefatta enheten liksom dualismen; den förenar samtidigt som den skiljer åt. Syzygin sammanfaller
med det patafysiska skrattet som eliminerar skillnad så att den kan föreställa sig det inbillade (Bök 
2001).

Hos Duchamp återkommer syzygin i allra högsta grad i form av det motsägelsefulla, denna 
princip satte han i spel inte minst genom att motsäga sig själva i olika intervjuer och genom att 
hävda att det är ett sätt att undvika att förlika sig till sin egen smak. Smaken var för honom en vana 
att undvika, hans strategi var att komma bort från sig själv – förneka dig själv, som Jesus sade – ett 
spel mellan ”jag” och ”mig”. Patafysiken är orubblig, den kännetecknas av ett slags likgiltigt 
kallsinne (skrattets naturliga hemvist). I ett universum där allting är likvärdigt exceptionellt 
existerar inte kvalitativ förändring. Duchamps metod var en av bejakande ironi, eller metaironi, som
han också kallade det. Den tillåt honom att vara totalt likgiltig, det främsta exemplet på detta är 
kanske hans obrydda reaktion efter att ha upptäckt sitt stora glas i ”tusen bitar” efter en transport 
(även om William Anastasis teori om att det var Duchamp själv som krossade glaset förtjänar en del
uppmärksamhet). Octavio Paz skriver om metaironin:

Ironin vill nedvärdera objektet [tänk dada], men metaironin intresserar sig över huvud taget inte för 
objektens värde utan för deras funktion. Och den funktionen är alltid symbolisk [patafysikens definition; 
som symboliskt beviljar tingen…]: humor/kärlek/hum…lek… [sic] Metaironin avslöjar det ömsesidiga 
beroendet mellan vad vi brukar kalla ’det högre’ och ’det lägre’, och den tvingar oss att hålla inne med 
omdömet. Det handlar alltså inte om en omvärdering av alla värden – men om en moralisk och estetisk 
befrielseakt som sätter motsatserna i förbindelse med varandra. (Paz [1986] 1990:139)

Metaironin befriar tecken från deras betydelse och sätter motpolerna i cirkelrörelse till en universell 
animation där allting övergår till sin motsats, fortsätter han lite senare, likheterna med den 
patafysiska syzygin är slående. Likgiltighetens princip är den av jämlikhet, det farligaste som finns 
är seriositet… Det är denna åskådning, helt fri från dogmatik som har påverkat mig – endast genom 
inkonsekvens, oförenligheter och ombytlighet klarar jag mig. Total konsekvens leder till fanatism 
och intolerans, inkonsekvens är ursprungskällan till deras motsatser. Det är ett sätt att förvilla livet 
(Schwarz 1970).
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                                            5.  Bruden avklädd av sina ungkarlar, till och med (1915-23) 

Slutdiskussion
Gestaltning, och lite om Tlön
Det museala har varit av stor vikt när jag gått och klurat på en eventuell gestaltning, samtidigt som 
jag gillar spelet i hur verk presenteras i det kommersiellt styrda gallerirummet som säljbara objekt. 
Det kanske kommer fram lite i min passage om podiet, men finns även där i andra aspekter så som 
ljussättning. Jag föredrar myllret framför allt, en tät intensitet, maximalism. 

Intresset för det museala kommer delvis från Smithsons texter om museets roll och den kanon 
det presenterar. Det handlar nog också om den didaktiska sakligheten; små informerande skyltar, 
vitrinskåpen, kataloger o.s.v. Till slut kanske man kan pussla ihop en imaginär lösning på vad det är 
man faktiskt tittar på. Ett fragmentariskt sken från fluxet, en statisk kristall med enantiomorfisk 
struktur. Men om man pressar tillräckligt hårt så kan man få de flesta bitar att passa med varandra. 

Transparens är något som jag ofta återkommer till, jag vill inte gömma mig bakom någon slags 
fastställd konvention över hur det ska vara utan vill öppna upp för hur det kan bli. Jag blir ofta mer 
imponerad av specialeffekterna i en gammal stumfilm (Sherlock Jr. [1924], till exempel) än de i 
datoranimera CGI-filmer. Transparens är dock kanske är lite missvisande, är det inte det uppenbart 
opaka?

 Det är en metakommentar jag vill åt – lite som när man spränger den fjärde väggen, för att göra 
ytterligare en filmreferens. En greenscreen som inte är helt homogent  grön och ”spiller” lite, små 
rester av buggar i en programvara som dyker upp i slutresultatet, keramiska processdefekter, 
limpistolslimmet som ligger tjockt – det kanske har spillt lite. Tejp som till synes fyller ett enbart 
dekorativt syfte, rostbruna spikar hjälper till att hålla upp den och ett lager med bubbelplast 
säkerställer dess fortlevnad – för eftervärlden. Uppspikad med samma spik är även  en gammal 
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hårtuss och självhäftande kludd, eller gummigutta som vi kallade det där jag höll hus när det begav 
sig.

 Patakommentar kanske är mer passande, element i gestaltningen som redan refererar till en 
metakommentar som inte finns där förutom i mitt huvud. Verket säger: ”jag är ett verk” medan 
metakommentaren svarar: ”jag vet att jag är ett verk”, fast patakommentaren vidhåller orubbligt att 
”jag vet inte att jag är ett verk”. Eller kanske: ”jag vet att jag är ett verk som vet att jag är ett verk”. 

För mig handlar det nog om att sätta intrikata begränsningar i spel, eller snarare om att 
överskrida det spelet det och utnämna det till en mekanism som ska tjäna min maskin. 

Genom att byta ut territoriet mot kartan, bit för bit, likt de konspirerande idealisterna i Borges 
”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” som lyckas med att byta ut den faktiska världen, bit för bit, med en 
virtuell värld. 

På den fiktiva planeten Tlön råder en total subjektiv idealism där världen inte består av en 
samling, ett flöde av objekt utan som en heterogen serie av självständiga handlingar. Ett av Tlöns 
språk innehåller inga substantiv, eller rättare sagt, då ingen tror på ”kraften” i ett substantiv så 
innehåller det paradoxalt nog en oändlig mängd substantiv från alla indoeuropeiska språk. Utan 
substantivets giltighet finns ingen vetenskap, ingen sats att utgå ifrån i ett logiskt system och 
därmed ingen a priori deduktion från givna premisser. Ej heller någon a posteriori induktion då 
samma objekt aldrig kan existera mer än en gång hos en person, därmed blir det omöjligt att 
generalisera från erfarenheten. All filosofi blir en dialektisk lek; en filosofi om som om.

Metafysikerna på Tlön söker inte sanning eller ens sannolikhet, de söker det häpnadsväckande. 
Resultatet av detta blir en mångfald av sanning då praktiserar alla sanningar som tautologier satta i 
system, cirkelbevis; ”they know that a system is nothing more than the subordination of all aspects 
of the universe to any one such aspect”(Borges [1940] 1962:8). Det är en verklighet där 
föreställningen av en verklighet kan skapa en verklighet ex nihilo (Bök 2001:7). Varje minne av ett 
objekt kan skapa en hrönir, en replika av en replika47. Här kommer jag och tänka på mina 
gjutformar, men även på Duchamps idé om infrathin som bland annat omskrivs i hans postumt 
utgivna anteckningar som skillnaden på två massproducerade objekt gjutna i samma form. Det är en
känslighet för skillnad som kännetecknar det ”infratunna”. Det opererar likt en syzygistisk pendel i 
ständig rörelse som ringar in skillnader, inkonsekvens, humor – inkongruens. Hans alter-ego Rrose 
Sélavy artikulerar den infratunna separationen mellan man och kvinna, som enligt Aristofanes (i 
Platons Symposium) var i tidernas begynnelse, enade i ett tredje kön48. Separationen skapade eros, 
kärlekens explicit sexuella aspekt, en coniunctio oppositorum kan endast ske genom den sexuella 
akten (Murray u.å.). 

Vad som händer sen är dock att dikten börjar ersätta verkligheten, till synes utan motstånd som 
om verkligheten längtade efter att få kuva sig. Objekt från Tlön börjar dyka upp i den verkliga 
världen och efter informationen om denna fiktiva planet har börjat sprida sig så inleds en total 
förvittring av den verkliga världen för ersättas med Tlöns virtuella värld av extrem berkeleyansk 
idealism. Nietzsche förebådar denna ”postmoderna katastrof” i Den Glada Vetenskapen (1883): 
”Only as creators can we destroy! - But let us also not forget that in the long run it is enough to 
create new names and valuations and appearances of truth in order to create new 'things'” 
(Nietzsche [1883] 2001:70).

I en hyperreell värld frammanad, uppdiktad av människornas mytologi är inte alltid den kortaste 
sträckan mellan två punkter en rät linje, vilket Duchamps 3 Standard Stoppages (1913-14) även 
visar på. En tanke som ligger väldigt nära min analogi kring ”sifferbilden” (s. 17), men även min 
imaginära kintsugi, gjutlinjer och lågreliefen i tuberna. 

Poincaré noterar att det är en lagbundenhet av våra förnimmelser som är det euklidiska rummet. 
Denna lagbundenhet har letts av en ”omedveten opportunism” - vår inrättning i existens har i grund 

47 Men århundraden efter århundraden av idealism har även satt andra spår på Tlön; befolkning kan genom hoppet 
utvinna en ur, en replika utan original. Bök spekulerar bland annat om ”The Ur of Science”… 
48 Här kommer jag osökt att tänka på den egyptiska faraon Akhenaten som med sin hustru Nefertiti införde en slags 
monoteism (läs henoteism) under de 17 år han (de) satt på tronen. Han avbildades mer eller mindre som hermafrodit, 
som en alkemins rebis. 
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och botten en praktisk funktion, vi har sållat denna lagbundenhet från den kaotiska mångfalden av 
förnimmelser genom århundrade efter århundrade49 (Linde 1986:85).

Borges illustrerar svårigheterna med att klassificera kunskap i ett objektivt system. Hugill är en 
av de delaktiga i ett projekt om”patadata”, en slags syzygistisk sökmotor baserad på Borges 
kinesiska encyklopedi som definierar djur som ”embalmed ones”, ”those that tremble as if they 
were mad”, ”those drawn with a very fine camel’s-hair brush”, ”those that have just broken the 
flower vase” etc. (Hugill 2012:36). 

Nietzsche delar även denna ”nominalistiska avsmak”, Linde noterar att påståenden som 
”kamelen är ett däggdjur” endast skulle upplevas av Nietzsche som en betänkligt masturbativ 
yttring av den mänskliga kunskapsdriften.

Slutdiskussion: Uppsats
Vad är då denna kärnfulla substans som jag har kramat ut, har jag kunnat formulera ett undantagets 
struktur för konsthantverk och den keramiska processen… 

Jag anser att jag har kommit en bra bit på vägen, men det som tyder på det ligger insprängt i 
myllret av stycken. 

Det råder inga som helst tvivel om att jag är på en annan plats jämfört med när jag började, men 
som vanligt så infinner sig en känsla av att varje projekt jag genomför enbart är ett utkast till det 
egentliga projektet.

 Den ser ut som den gör eftersom jag inte vet hur man gör gör sådant här, min text är egentligen 
bara ett stort missförstånd kring vad det är jag egentligen borde ha gjort. Quod scripsi, scripsi.

Jag återkommer hela tiden till spiralen. Mitt eget arbete bygger mycket på att hitta nya tecken, 
nya bilder – nytt, nytt, nytt. Samtidigt som jag försöker hitta ett sätt att omfamna en ”statisk”, 
cyklisk syn. Den patafysiska spiralen tror jag tillåter mig att göra just det, liksom en fördjupad 
förståelse för hur en syzygi fungerar, till exempel. 

Jag hade kanske velat fokusera mer på den aktuella diskursen för konsthantverk och utsätta den 
för lite rackarspel, min initiala idé var att låta personer så som Louise Mazanti och Mårten Medbo ta
en ganska stor plats då jag har blivit ganska väl förtrogen med deras skrifter om konsthantverk och 
keramik – jag såg flera tydliga ingångar, i bland annat Mazantis tes om konsthantverket (craft) som 
den naturliga efterföljaren till det ursprungliga avant-gardet då det har möjligheten att faktiskt 
eliminera dikotomin mellan liv och konst. Är det det här jag vill lyckas med? Men innebär inte det 
en slags millenär samhällsomvälvning  som patafysiken vägrar att acceptera50? Patafysiken är 
orubblig, men den utvecklas densamma, om än annorlunda – eadem mutata resurgo. Det hela är 
ganska komplicerat, jag söker tröst i syzygin som både förnekar och accepterar, som eliminerar 
skillnaderna för att kunna inbilla sig det omöjliga, med ett patafysisk garv kan jag lösa det mesta. 

Hos Medbo tyckte jag mig skönja en hel del av det som jag har varit inne på, han skriver om 
alternativa synsätt till den ”socialkonstruktionistiska” världsbilden som han anser råda inom 
konsthantverket. Mot en minoritär keramik, en nomad science, för att återkomma till Deleuze. 
Medbo citerar Bruno Latour: ”what is the use of poking holes in delusions, if nothing more true is 
revealed beneath?” (Latour 2010:475, se Medbo 2016:151). 

Jag fick frågan under min slutredovisning på mitt utbyte om jag kan misslyckas: ”can you even 
fail?”. Ibland känns det som att jag tar på mig en slags rustning som gör mig onåbar för all kritik när

49 Linde noterar att det är inte speciellt svårt att tänka sig folk i äldre tider som livnärt sig genom att fånga fisk med 
bland annat spjut, ljusbrytningen  gör att de måste ”instinktivt” lära sig att träffa rätt punkt på vattenytan – som inte 
visar sig vara en rät linje (Linde 1986:85). Härifrån är det lätt hänt att komma in på spekulativ arkeologi, jag tänker på 
främst på de gamla egyptiernas ”mirakel” (pyramiderna o.s.v.), vissa som sägs vara omöjliga att återskapa med ”dagens 
teknologi”. Kanske hade de upptäckt lapis philosophorum, kanske kunde de få objekt att levitera med hjälp av ljud, 
akustik, likt Edward Leedskalnins Coral Castle i Florida. Leedskalnin som ska ha ”upptäckt” de gamla egyptiernas 
hemligheter (Forti 2015). 
50 Med rätta, skulle jag säga, men jag önskar att jag haft mer tid på mig att utveckla de politiska beröringspunkterna. I 
uppsatsen fosterstadium hade jag en idé om att skriva ett kapitel som skulle vara som en mellanakt med lite om Donald 
Trump och en patafysisk politik… Patafysiken som historiskt sätt har blivit förknippat med både surrealismens och 
dadasimens omfamning av kommunismen och futuristernas fascism. 
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jag rättfärdigar allt med missförstånd, när jag accepterar absolut pluralism och misslyckanden. Men 
jag vet inte om det stämmer, det verkar som jag måste hitta ett sätt för det anomala misslyckandet 
att bryta igenom. Att misslyckas där allting är misslyckanden, där alla försök är likvärdiga… 

Jag kommer inte att orda vidare så mycket längre utan längtar tillbaks till verkstaden för att 
kunna fullborda symbiosen – fast jag skriver ändå att jag även välkomnar det parasitiska i min 
abstract – kanske funkar det med. 

Slutreflektion
Inför examinationen som ägde rum i ett av skolans seminarierum så hade jag, som så ofta annars, 
inte en fullständigt klar bild över hur jag skulle presentera mitt arbete i rummet. Vad jag däremot 
hade, som så ofta annars, var en luddig önskebild över vad jag ville åstadkomma. Rummet blev 
dock tillgängligt först runt 17.00 dagen innan min examination vilket försvårade en del saker, 
samtidigt som sådana restriktioner även bidrar till att andra besluts fattas. 

Jag försöker alltid sträva efter att inte arbeta efter givna konventioner, även om vissa givna 
konventioner säkert skulle kunna göra nytta. Men jag ville ta examinationstillfället i akt och prova 
vissa saker och få lite respons på det. Jag hade haft en idé sedan en tid tillbaka att använda min vita 
podieskulptur som ett talarpodie, min oratorplint som jag kallade den under examinationen. Utifrån 
den som jag placerade i hörnet, delade jag sedan upp stolarna som publiken skulle sitta på runt 
sidorna i rummet med de flesta av mina objekt framför mig så att de delade de bägge 
”publikhaven”. På min oratorplint, som var placerad på en lastpall och en rund spånskiva, hade jag 
också tagit beslutet att placera The Ceramic Process boken, lite utskrivna bilder och en pärm med 
inspirationsbilder i för att ge någons slags hållhake om arbetets natur.

En liknande typ av hållhake ser jag i min användning av trefotskavaletten som podium, med en 
plastpåse på toppen som när jag arbetar i verkstaden. Från den hade jag också knutit fast två 
tygremsor som jag har använt mycket i min arbetsprocess, de är bra att ha när man vill behålla en 
kant fuktig så att man kan fortsätta arbeta på den om en liten stund. Titeln för mitt arbete är ändå 
”Verkstaden för potentiell keramik”. 

Utifrån det försökte jag till viss del helt enkelt ta min plats i verkstaden in i rummet, jag lekte lite
med tanken att bara förflytta mitt bord i keramikverkstaden in i rummet och låta det stå där för det 
säger rätt så mycket i sig själv. Jag var även på jakt i mitt huvud på olika slags verkstadspodier 
förutom trefoten, ett tag var jag inne på att använda mig av den stora vagnen som vi har till 
ugnsrummets stora vagnsugn. På dörren tejpade jag även fast samma bilder på samma sätt som jag 
har haft dem upptejpade vid min plats, jag ser egentligen ingen större korrelation mellan dem och 
mitt arbete men de kanske har möjlighet för att öppna upp till en annan tolkning. 

Jag tycker om att upptäcka saker i periferin och försökte till viss del att arbeta med detta i denna 
första gestaltning, jag placerade ut små tester och saker som har hängt med under projektets gång på
de platser som rummet kunde erbjuda. Men jag upplevde det som att de ändå svaldes av mina 
centrala objekt. Jag ville väl åstadkomma en slags kaotisk mångfald utan direkt inre hierarki över 
hur man skulle uppleva rummet. Samtidigt som jag har svårt för att komma ifrån ett tänk som 
framförallt innefattar diptyker och triptyker, men examinationen och arbetet med den och mina 
slitningar mellan dessa olika synsätt har fått mig att tänka till och spåna vidare på vad det egentligen
är jag vill förmedla och hur jag gör det på bästa sätt. Mina objekt verkar ha upplevts mer som 
enskilda öar, fast vad jag egentligen ville åstadkomma var en upplevelse av att inte veta vart något 
slutar och vart något annat börjar. Att jag tog beslutet att hälla gjutlera runt mina stora skulptur i rå 
terrakottalera precis innan min examination gjorde mig inga tjänster heller. Det verkade bara isolera 
objektet ytterligare, även om jag uppskattade märket i golvet som leran hade gjort när jag skrapade 
bort den några dagar efteråt.

Min presentation gick ganska bra, det verkar som att jag höll tidsramen precis. Dagen innan när 
jag läste igenom mitt första utkast till vän så tog det 25 minuter så jag fick arbeta med att stryka bort
en del material som jag kunde undvara. Även om jag har fått höra att det delvis gick rätt fort så är 
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jag ändå nöjd hur väl jag ändå fan mig i situationen, precis innan kändes det som jag skulle spela en 
VM-final i fotboll. 

Själva opponeringen och samtalet efteråt fortskred på ett sätt som jag inte riktigt hade förväntat 
mig, visst hade jag blivit förvarnad om att uppsatsen på grund av sin storlek och stil skulle uppta 
mycket plats men det känns snarare som det blev en slags metadiskussion om det utan att vi 
egentligen tog upp dess egentliga innehåll. Jag tänkte väl någonstans att jag skulle få den kritik som 
jag själv skulle ge mig i rollen som opponent, alla de små hål som inte riktigt överensstämde – som 
jag själv såg. Jag antar att det också är en fråga om hur bra man är på att själv styra samtalet mot det
man själv vill prata om, men jag tyckte det var synd att vi inte pratade speciellt mycket om mina 
objekt och i slutändan kände jag mig ganska otillfredsställd. 

En annan aspekt av mitt arbete som kom upp var hur jag har valt att förhålla mig till en slags 
manlig genikult, vilket kanske är nödvändigt att adressera när man jobbar med ett ämne så som 
patafysik som med sin bakgrund i det sena 1800-talets litterära strömningar inte direkt har varit 
obekant  för ganska grov misogyni. Lägg där till Duchamp, Smithson och gamla döda kulturmän så 
som Torsten Ekbom och Ulf Linde så har jag redan där baserat en stor del av mina referenser på en 
etablerad manlig kanon. Även om jag känner att jag nästan lika gärna hade kunnat skriva om en 
konstnär så som Hito Steyerl bland mina referenser. 

Jag berörde lite att jag läst om patafysisk feminism i Hugills bok, som med sitt säte i Alberta 
College of Art and Design i Kanada beskriver delvis sin verksamhet som ”[…] LFP [Laboratory of 
Feminist Pataphysics] members like to think of their work as the reinvention of gendered science 
through fictive narratives”(Perron 2007, se Hugill 2012:8). Men jag valde dock att inte ta upp något 
av detta i min uppsats då jag inte såg det som relevant för mitt arbete.

Senare under dagen efter min examination satt jag i solen på en uteservering vid 
Medborgarplatsen med en kompis och några av hans vänner och drack öl. Något som då kom upp i 
en diskussion var i vilken mån jag mest var intresserad av att behålla mina privilegier, då jag inte 
aktivt hade valt att söka upp kvinnliga källor utan godtyckligt hade nöjt mig med den etablerade, till
största del, manliga kanon som jag hade kommit i kontakt med. Jag vidhåller att jag tycker att det är
mer komplicerat än så, visst ser jag representation som något viktigt men för mig blir det också ett 
argument som ganska lätt kan tas in absurdum. Men jag vet egentligen inte speciellt mycket om 
sådant här utan tycker det mest är kul att ställa provokativa frågor till folk som verkar veta mycket 
för att se om jag håller med.

Mitt förhållande till denna tradition är av vad jag ser som syzygistisk, jag både förnekar och 
omfamnar. Som exempel på det ser jag tvetydigheten i min uppsats, att det verkar ha rått en viss 
osäkerhet kring när jag är ironisk eller ej. Jag undrar också vad som egentligen menas med den så 
kallade manliga genikulten, och hade gärna sett att diskussionen fortskred på ett sätt som 
problematiken i den hade diskuterats. Istället för att det bara hade påpekats, vilket jag ser som 
ganska slappt, vagt och godtyckligt. 

Men på det stora hela kände jag mig mest ganska förvirrad av den här diskussionen och det 
känns som att det bara var en liten anmärkning som kom som sedan växte till en väldigt stor grej, 
som så ofta händer i examinationstillfällen – någon hakar upp sig på något litet och sedan går hela 
samtalet sedan över till en serie av försök till klargöranden. Jag tyckte väl att det kanske inte riktigt 
var rätt tillfälle för en sådan diskussion då det inte hade sagts ett ord om detta under mina 
handledningar.

Även om jag kände mig relativt avslappnad under samtalet så kändes det dock inte heller som att
jag kunde svara på frågorna på ett helt tillfredsställande sätt, men jag satt kvar en stund efteråt med 
Karin Lundgren Tallinger som var min opponent och pratade igenom vissa saker. 

Inför vårutställningen där jag hade ett hörn som jag skulle arbeta med tillkom vissa saker men på
det stora hela var det samma objekt men jag tycker att jag lyckades bättre med att åstadkomma det 
jag var ute efter från början. Som tur var så hade jag några extra dagar på mig denna gång, även om 
en del tid gick åt till att bygga vägg, måla, spackla, sandpappra, skrapa golv med t-röd o.s.v. Jag tog 
också ett beslut att måla delar av min vägg i grön färg som jag redan på förhand visste att jag skulle 
måla på med pensel och inte med roller. Men det blev ganska många svåra beslut att fatta gällande 
detta, hur jag ville ha mina avslut, om jag skulle måla golvet o.s.v. Jag gillade idén om att ha mitt 
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lilla avgränsade gröna hörn som en liten separatutställning i miniatyr. Jag tog också tillfället i akt att
jobba med lite olika nivåer i rummet, jag tog med två objekt jag hade gjort på mitt utbyte på 
Rietveld  ; en kopp och en liten figurin, bägge behandlade med skumglasyr. Jag tror att de skapade 
lite förvirring eller åtminstone svårigheter kring hur man skulle röra sig i mitt hörn, speciellt då det 
var många som stötte till och välte koppen när de väl vara inne i ”rummet”. Även här arbetade jag 
med små, perifera detaljer; en pinne täckt med svart plastilina och genomskinlig silikon tittar fram 
bakom väggen, en annan är upphängd mot väggen och är täckt med ett lager av cernitlera i starka 
gula och gröna färger i ett nästintill marmorerat mönster. Bakom oratorplinten ligger en hög 
bestående av mitt gröna nitbälte, gamla ugnselement, glasyrtest o.s.v. Jag valde även att skriva upp 
arbetets titel och undertitel på väggen men jag har senare gått i tankarna om jag kanske borde ha 
gjort ännu mer för att förena uppsatsen med gestaltningen. 

I övrigt blev jag inspirerad av de som hade jobbat mer med helhetsupplevelse utifrån ett rum 
under utställningen, jag har tänkt mycket på vad jag vill kommunicera och hur jag gör det, på vilket 
sätt jag vill göra det för att nå fram på det sätt som jag vill. Jag hade ett samtal dagen innan 
vernissage med konstlinjens målerilärare om min gestaltning som förutom att han anmärkte på det 
måleriska anslagen tyckte att jag borde skruva upp det ännu mer. Vilket är något som det känns som
jag har fått höra en del på den senaste tiden (liksom många anmärkningar på det som nästan har 
varit en ovilja hos mig att kommunicera överhuvudtaget, att behålla det kryptiskt och hermetiskt). 
Att om jag, till exempel ser det som en måleriinstallation, verkligen trycka på det och skruva upp 
det. Rent instinktivt tänker jag att jag vill inte förlora nyanser, det subtila och taktila. Men jag tänker
att jag får prova och se.

41



42



43



44



45



Tack till: Jakob Solgren, Nina Westman, Michelle Göransson, Katri Paunu, Rubén Widén och
Camille Cornillon.

Källförteckning
Alla internetkällor är kontrollerade 2018-04-08.

Anastasi, William. 1999. ”Alfred Jarry and l’accident of Duchamp”.
http://www.toutfait.com/issues/issue_1/Articles/Glass.html.

Castenfors, Mårten (red.). et al. 2005. Dick Bengtsson. Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Colebrook, Claire. 2010 (2002). Gilles Deleuze: En Introduktion. Övers. Victor Andreasson och 
Mikael Müller. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Ekbom, Torsten. 1995. Bildstorm. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Baudrillard, Jean. 2008 (2002). Patafysik.  övers. Nadja Leijonhuvfud. Stockholm: Tragus Förlag.
                             
Bergson, Henri. 1987 (1900). Skrattet. Övers. Margareta Marin. Lund: Bokförlaget Pontes
                           1922 (1907). Creative Evolution. Övers. Arthur Mitchell. London: Macmillan and Co.
https://ia802701.us.archive.org/14/items/creativeevolutio00berguoft/creativeevolutio00berguoft.pdf. 

Betancourt,  Michael.  2003.  ”Precision  Optics/Optical  Illusions:  Inconsistency,  Anemic  Cinema  and  the
Rotoreliefs”. http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_5/articles/betancourt/betancourt.html.

Borges, Jorge Luis. 1940. ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. 
http://art.yale.edu/file_columns/0000/0066/borges.pdf

Breukers, Tim. 2011. ”Tim Breukers interviews Tim Breukers”. Den Haag. 
https://www.dropbox.com/s/6xp8tl3tfd4zed1/Tim%20Breukers%20interviews%20Tim%20Breukers%20-
%202011%20-%20EN.pdf?dl=0

2016. ”Tim Breukers interviews Tim Breukers”. Amsterdam. 
https://www.dropbox.com/s/bn8qinkzgllsp0w/Tim%20Breukers%20interviews%20Tim%20Breukers%20-
%202016%20-%20EN.pdf?dl=0

Breton, André. 1971 (1924, 1930). Surrealismens manifest. Övers. Lars Fyhr. Halmstad: René Cockelberghs
Partisanförlag.

Brotchie, Alastair. 2011. Alfred Jarry: A Pataphysical Life. Cambridge och London: The MIT Press

Bök, Christian. 2001. ’Pataphysics: The Poetics of an Imaginary Science. Evanston: Northwestern 
University Press.

2003 (1994). Crystallography. Toronto: Couch House Books.

Duchamp, Marcel. 1957. ”The Creative Act”. Houston, Texas.
http://radicalart.info/things/readymade/duchamp/text.html.

Elggren, Leif och Thomas Liljenberg. 1996. Experiment With Dreams. Stockholm: Firework Edition.

Forti, Kathy. 2015. ”Ancient Mysteries of Sound Levitation”. http://www.trinfinity8.com/ancient-
mysteries-of-sound-levitation/.

Girst, Thomas (red.). 2014. The Duchamp Dictionary. London: Thames & Hudson Ltd. 

Hillersberg, Lars. 1998. ”Dick Bengtsson”. http://hjarnstorm.se/dick-bengtsson-av-lars-hillersberg/

46

http://www.trinfinity8.com/ancient-mysteries-of-sound-levitation/


Hoggard, Liz. 2004. ”Look, no kaftans...”. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2004/feb/08/art.shopping.

Hugill, Andrew. 2012. ’Pataphysics: A Useless Guide. Cambridge och London: The MIT Press.

Hylinger, Claes (red.), et al. 2014. Segla i ett såll: Patafysisk Antologi.  Stockholm och Göteborg: Rönnells
Antikvariat.

Jarry, Alfred 1964 (1896, 1899, 1911).  Kung Ubu, Den fjättrade Ubu, Doktor Faustroll. Övers. Sture Pyk.
Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Jönsson, Love, et al. 2005. Craft in Dialogue: Six views on a practice in change. Stockholm: IASPIS.

Leach, Bernard. 1940. A Potter’s Book. London: Faber and Faber Ltd.

Linde, Ulf.  1986. Marcel Duchamp. Stockholm: Rabén & Sjögren.
  2011. Sammelsurium. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lunberry, Clark. 2008. ”Collaborating with Entropy”. 
http://clarklunberry.weebly.com/uploads/4/2/3/4/42346943/enantiomorphic_chambers.pdf.

Ljungström, Hanna och Ulf Beckman (red.), et al. 2005.  RE:FORM Svenskt samtida konsthantverk under
debatt. Stockholm: Arvinius Förlag.

Medbo, Mårten. 2016. Lerbaserad Erfarenhet och Språklighet. Göteborg: Art Monitor.

Murray, Caitlin. u.å. ”How to Isolate the Infrathin: Marcel Duchamp, Raymond Roussel and the Infrathin”. 
http://www.impossibleobjectsmarfa.com/isolating-the-infrathin/.

Nietzsche, Friedrich. 2001 (1882). The Gay Science. New York: Cambridge University Press. 
https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/The-Gay-Science-by-Friedrich-Nietzsche.pdf

Paunu, Katri. 2017. ”The Hidden Connections Between the Hidden Realms”.

Paz, Octavio. 1990 (1986). Lerans barn: Essäer om den moderna poesin. Övers. Anders Cullhed. Stockholm:
Brombergs

Reijnders,  Anton.  2005. The Ceramic Process.  London och Philadelphia:  A&C Black och University of
Pennsylvania Press. 

Rhodes, Daniel. 1959.  Stoneware and Porcelain:The Art of High Fired Pottery. Philadelphia och Toronto:
Chilton Company och Ambassador Books.

Schwarz, Arturo. 1970. Marcel Duchamp. New York: Harry N. Abrams, Inc.

Schanken,  Edward.  2013.  ”Broken  Circle  &/  Spiral  Hill?:  Smithson’s  spirals,  pataphysics,  syzygy  and
survival”. https://artexetra.files.wordpress.com/2009/02/shanken-smithson-2013.pdf.

Smithson, Robert och Jack Flam (red.). 1996.  The Collected Writings.  Berkeley, Los Angeles och London:
University of California Press.

Tjan, Ranti. 2014. ”Juggling technical options”. https://www.dropbox.com/s/eo2lttbuqqlogdi/Juggling
%20technical%20options%20-%20Ranti%20Tjan%20-%20EN.pdf?dl=0.

Whilde, Stefan En skandalskrivare i nattrock och kalsonger: August Strindbergs levnadshistoria för 2000-
talet. 2006. Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.

47



Övriga internetkällor:

https://digitalfire.com/index.php 
http://elgaland-vargaland.org/ministries-embassies/
http://forum.tarothistory.com/viewtopic.php?f=11&t=844/
https://www.saob.se/artikel/?seek=Pata&h=1
http://hoaxes.org/patagonia.html
http://www.cddc.vt.edu/sionline///si/definitions.html
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Lokaliseringsmarken-for-vagvisning/Lokal-slinga/
https://thefunambulist.net/philosophy/deleuze-the-body-as-a-desiring-machine
http://www.symbols.com/symbol/spiral
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/pataphysical-graham-consideration-of-
pataphysical-dimension-of-artistic-practice-of-rodney-graham
https://plato.stanford.edu/entries/bergson/#3
https://www.podomatic.com/podcasts/danielcoffeen/episodes/2008-09-30T20_27_04-07_00

Bildkällor: 

1.  http://www.timbreukers.nl/files/gimgs/36_3010-ekwc-12.jpg
2. http://art.thewalters.org/detail/79374/acrobat-effigy-stirrup-spout-vessel/
3. https://i1.wp.com/jackandjilltravel.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_2259-2.jpg
4. http://www.koedo-sun-
art.com/store/p33/Joseon_Antique_Hakuji_plate_white_porcelain_pottery_Yi_Dynasty_Korea_Richou.html
5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/be/Duchamp_LargeGlass.jpg

48

https://www.podomatic.com/podcasts/danielcoffeen/episodes/2008-09-30T20_27_04-07_00
https://plato.stanford.edu/entries/bergson/#3
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/pataphysical-graham-consideration-of-pataphysical-dimension-of-artistic-practice-of-rodney-graham
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/pataphysical-graham-consideration-of-pataphysical-dimension-of-artistic-practice-of-rodney-graham
http://www.symbols.com/symbol/spiral
https://thefunambulist.net/philosophy/deleuze-the-body-as-a-desiring-machine
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Lokaliseringsmarken-for-vagvisning/Lokal-slinga/
http://www.cddc.vt.edu/sionline///si/definitions.html
http://hoaxes.org/patagonia.html
https://www.saob.se/artikel/?seek=Pata&h=1
http://forum.tarothistory.com/viewtopic.php?f=11&t=844/
http://elgaland-vargaland.org/ministries-embassies/
https://digitalfire.com/index.php

	“Eadem mutata resurgo”

