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Morbido 
adjective 
 
1. (gen) soft 
2. (carne) tender 
3. (pelle) soft, smooth 
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Bakgrund/ Inledning  
 
Mitt allra första medium var fotografi. Ytor, ljus, detaljer och reflektioner väckte mitt 
intresse för bilden. Med hjälp av kameralinsen kunde jag förändra, framhäva, förskjuta, 
understryka osv.  I färglabbet lärde jag mig om addition och subtraktion av färger, 
komplementfärger osv. Det jag främst saknade när jag jobbade med det fotografiska 
uttrycket var materialiteten, taktiliteten samt att presentationen av fotografi saknade 
något i mitt tyckte. Det fotografiska pappret var en yta full av potential men dock 
tilltalade den inte mig. Jag ville efterforska och förstå mer om material och form och 
började därför intressera mig alltmer för skulptur och materiell efterforskning.   
 
I min kandidatutställning Mystic Caress gjorde jag mitt första försök att kombinera 
fotografi och skulptur. Jag presenterade tolv tvålskulpturer tillsammans med fem 
stycken fotografier. Utställningen berörde teman som skönhet/fulhet, femininitet och 
kropp, sensualitet och sexualitet. Det var en rosa, pastellfärgad, parfymerad utställning 
med stark och ljus galleribelysning. Rummet liknade en parfymbutik, fotografierna var 
inspirerade av reklamestetik för skönhetsprodukter. Kandidatutställningen var 
utgångspunkten för mitt nutida arbete.  
 
I denna essä kommer jag skriva om min process och tankar kring mitt arbete, nämna 
inspirationskällor och teman som intresserar mig. Emellanåt använder jag mig av gamla 
anteckningar för att beskriva tankeprocesser. Dessa kan vara mer poetiska och kommer 
vara markerade i kursiv stil. Parallellt med mitt egna konstnärskap vill jag nämna fyra 
konstnärer som har varit starka influenser för mig, Karla Black, Eva Hesse, Giorgio 
Griffa och Lydia Bengalis och varför dem har varit betydelsefulla. Denna essä innefattar 
främst min studietid på Konstfack men även livet utanför utbildning som konstnär och 
människa. Jag har en allt starkare övertygelse om att livet inte går att särskilja från 
konstnärskapet, att det jag känner upplever, tycker, vill, möten osv. har och kommer att 
influera mitt arbete.  
 

  

Från Mystic Caress, installation Galleri Konstfack, 2015  
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Milda material, mjuka konturer   
 
Under olika perioder har jag använt mig av flertal material, ofta mjuka, föränderliga, 
pudriga, glansiga, glatta, lätta, rinniga osv. Varför jag väljer ett visst material beror på 
materialens egenskaper som en t.ex. en specifik textur, en konsistens, en glans, en lukt. 
Även hur material reagerar och kan bearbetas har varit/är viktigt för mig. I början av min 
materiella efterforskning arbetade jag främst med vax och tvål. Dessa kan liknas vid ett 
fettigt hudlager, som andas, svettas men även kan ledde till tanken på en bakelse eller 
dessert. Jag valde sedan att jobba med sockervax. Färgerna var ofta pastelliga och 
milda. Sedan hade jag en period då jag arbeta med blåa pigment. Jag var då mer 
intresserad av att skapa en abstrakt yta som var porös, ett stenliknade landskap. Skalan 
på mina experiment förblev relativ liten, ett objekt man kan hålla i handen, som en A4. 
Mitt mål var att göra objekt som är runda, bulliga, uppblåsta och att även förändra 
formatet. Det var delvis därför jag fastnade för latex. Jag kunde enkelt gå upp i skala 
med relativt lite användning av material.  
 
Jag jobbar fortfarande med det tvådimensionella formatet. Delvis är jag skolad som 
fotograf och har förvärvat kunskaper om material och skulptur genom att själv använda 
eller experimentera med materialen. Jag har ofta tvekat på mina kunskaper och 
bromsat mig själv när jag velat experimentera mer med formen.  Färg känner jag mig 
däremot mer säker på och har därför testat många kombinationer och blandningar. Det 
beror på att jag tidigare hade en vana att arbeta med färg i mina fotografiska arbeten. 
Färg är också viktigt i avseendet att det har riktat mina installationer åt ett visst håll. 
Könsbestämning av färg är egentligen inget jag vill syssla med. I vår kultur förknippas 
de färger jag använder med flickighet eller det feminina. Medvetet har jag valt 
kombinationer som rosa, gult eller lila och rött, färger som refererar till smink, bakelser 
eller en billighetsaffär. Snarare än bara ett materiellt experiment ser jag mitt arbete som 
en emotionell efterforskning. Jag vill bryta distinktion mellan kropp och intellekt och låta 
min och andras upplevelser ta plats i rummet med hjälp av konsten. Jag hoppas att kan 
illustrera mina intentioner genom andra konstnärer och deras tankar och mål.  
 

 

Från Mystic Caress, detaljer tvålskulpturer 2015  
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Femininitet, skönhet, skörhet, fulhet och pastell 
 
An artist once told she did not understand my work. Why was I trying to work with the 
cliché of a woman making art, with fragility, things that break, softness? I was back then 
referring a lot to Eva Hesse. I wonder why that should even be a problem? Is it bad? I’m 
really confirming stereotypes? Or I’m free to use the aesthetic I prefer as any male 
artist? Make more powerful works, more out there, loud, noisy, metallic, powerful, tons 
of materials, reactionary, outside symbols and metaphors. Free from language.   
 
Begrepp som fulhet och skönhet i förhållande till det feminina är centrala i mitt arbete. 
Jag började intressera mig för feminin estetik, kroppslighet, sexualitet, gränser mellan 
skönhet, fulhet och kitsch i samband med min kandidatutställning Mystic Caress. 
Katarina McLeod, tidigare professor på Konstfack och min kritiker på utställningen skrev 
såhär om utställningen: “I samband med fotografierna förstärks det feminina i tvålarna. 
Inte för att parfymerade dofter och pastellfärger är reserverade för kvinnor. Inte 
historiskt och inte i vår tid heller, men det ligger nära till hands att associera åt det 
hållet. Man hittar fler kvinnor vid parfym disken och i Lush än man gör män… 
Utställningen balanserar också på en gräns mellan det tilltalande, och det kitschiga. Jag 
blir personligen lugn och lite glad när jag går in i pastellfärgsfesten och de vackra 
fotografierna, samtidigt är det lite pinsamt för det du visar är så otroligt estetiskt att det 
nästan inte får vara ”konst” – fotografierna som fina matplanscher.” 1 
 
Denna balans mellan feminina uttryck, kitsch, fulhet, skönhet var då ett sätt för mig att 
förhöja det feminina snarare är att ifrågasätta det. Jag ville använda mig av just den 
estetiken för att jag uppskattade den, kände igen den som en familjär del, en vardag jag 
tagit del av och delat med mina systrar. Inte för att ifrågasätta dess existens. Det var 
alltså inte en kritik mot estetiska värden som oftast betraktas som fula, tacky och med 
låg status.  
 
Dessa färger och inslag i min konst är inte enbart till för kvinnor. Men onekligen 
associeras dessa mer med en kvinnlig värld av pastelliga, pudriga hemmaprodukter och 
smink. Samtidigt vill jag inte kategorisera mina arbeten i särskilt kvinnligt fack utan låta 
dem leva utanför sina snäva benämningar.  
 
Möte med Karla Black och Eva Hesse 
 
Karla Black bygger storskaliga målade skulpturer av papper, plast, puder, smink, 
badrumsprodukter och pappersmassor. Black säger själv att hon vill ge skulpturerna 
hon skapar fysisk närvaro och att hon jobbar med att tänja de olika materialens 
möjligheter. Black bygger skulpturer på gränsen till omöjligheten, berg av smink som ser 
ut att kollapsa när som helst, eller sönderrivna pappersmassor svävande från golv och 
tak. För Black handlar det om materialen, färgen, kompositionen och inte om de 
symboliska, metaforiska eller språkliga aspekterna av arbetet. Hennes arbetsprocess är 
ett förkroppsligande av vårt innersta väsen, när vi lyckas låta den kreativa förmågan 
frigöras från det mänskliga språket, symbolik och metaforer. Blacks arbete associeras 
ofta med ord som femmininitet, fragilitet, efemärt. ”I get annoyed about applications of 
the word ”feminine” as a particular kind of cultural judgment. Mostly, as far as my work 

																																																								
1	Katarina	McLeod	kritik	på	utställningen	Mystic	Caress,	2015	
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is concerned, I hear that word used as an umbrella term for elements of it that are 
described as ”fragile”, ”ephemeral”, ”pale”, ”impermanent”. What a massive insult. The 
fact that anyone might think that I would set forth such a connotation is an affront to me. 
I wonder if anyone ever thinks that the massive scale of a lot of the works, the weight of 
them, the tonnage of the materials involved, the physical labor and the endurance 
inherent within are ”feminine”?”   2 Ingen skulle associera Franz West eller Richard 
Tuttle med ordet feminint trots att de båda använder mycket rosa, puder och blått i sina 
verk, fortsätter hon.  Det är endast kvinnliga konstnärer som blir könade i konstvärlden 
vilket Black motsätter sig starkt emot.  
 
Eva Hesses tankar om hur man använder sig av måleri, skulptur och materialitet för att 
bygga upp och påverka/förändra rummet, har varit inspiration för många konstnärer i 
generationer. Hesses sätt att arbeta med obeständiga, alldagliga och mjuka material, 
har jag fascinerats av. Absurditeten som Eva Hesse siktade mot i många av sina 
skulpturer och hennes intresse att efterforska objekt som befinner sig i ett mellanland så 
av henne kallade ”non- objects”, tangerar mot mina egna tankar. Spänning mellan 
material och kroppslighet i både Hesses och Blacks arbete blev min drivkraft till att 
fördjupa mig in i den skulpturala världen i form av mjuka former och föränderliga 
material. Både Blacks och Hesses skulpturer har en flytande form som gränsar mot det 
konturlösa. Även om de enskilda verken har en början och ett slut flyter delarna ihop i 
varandra, kanterna är mjuka, repetitionen är påträngande, formen fortsätter och flyter ut 
i rummet.   
 
I sin konst ville Eva Hesse fly undan skönhet. I en artikel i The Guardian, skriver 
Jeanette Winterson att Hesse kallade skönhet det för “the only art sin”. “The beauty 
question, which is the big question for modern art in all its incarnations - minimalist, 
surrealist, pop, abstract, expressionist, you name it - has particular meaning for the 
woman artist. The terror of being dismissed as merely decorative, of being pretty, 
pleasing, easy on the eye, is a gender terror. Hesse did not want to be a glorified flower 
arranger, so, for her, the special problems of being female meshed with the overriding 
aesthetic of transgressive art: don't be nice. One of Hesse's last sculptures, Right After, 
was a 216ft skein of resin-coated fibreglass. "It left the ugly zone and went to the beauty 
zone. I didn't mean it to do that."   3 Hesses rädsla för skönhet är en vilja att undvika att 
bli kategoriserad som kvinnokonst; skönhet = feminin, skönhet = svaghet osv. 
egenskaper kopplade till det kvinnliga könet och därför att undvika som kvinnlig 
konstutövare. I texten Karla Black: Between, skriver Carol M. Armstrong om hur 
adjektiven använda för att benämna beskriva minimalistisk konst som exempelvis 
Richard Serra metallpaneler eller Eva Hesses latexdraperingar förknippas med kön. 
“Because “masculine” and feminine” are adjectives designating qualities that we assign 
not only to bodies but to effects, to objects textures, and materials, gender makes it 
appearance on the horizon however ambiguously. 4 
 
Mina tidigare arbeten, som Mystic Caress och tvålskulpturerna, pekade åt ett starkare 
symboliskt håll. Det feminina uttrycket var viktigt. I efterhand känner jag att jag hamnade 
i fällan att betrakta mitt arbete som skört, vackert och förknippade med det kvinnliga 

																																																								
2	Karla	Black	in	conversation	with	Barry	Schwabsky,	s.	15	
3	https://www.theguardian.com/artanddesign/2002/nov/13/art.artsfeatures 
	
4	Karla	Black:	Between,	Carol	M.	Armstrong,	s	115	
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könet. Kan material ha ett kön? Nej, men i vår vardag och i konsten finns det skillnader 
mellan olika material och dess konnotationer exempelvis den rosa färgen eller textilier 
som historiskt förknippas med kvinnligt hantverk. Det vore fel att förknippa det kvinnliga 
med enbart fragilitet och skörhet. Däremot ser jag inget fel i att förhöja vissa material 
eller färger och benämna dem för flickiga eller feminina. Det kan även betraktas som en 
hommage, ett sätt att förhöja det som ansett vara mindre värt estetiskt och kulturellt. 
Och jag räds inte för att använda mig av blommor, gullighet, flickighet, ornament då jag 
tycker dessa bör ha ett högt estetiskt värde.  
 
Jag förstår dock problematiken i att kategorisera saker och ting och att inte låta dem 
endast vara konst. Konst skapad av män betraktas och kritiseras oftast utifrån andra 
parametrar en kön. Konst kan vara upplevelser som rör sig bortom stereotyp, språk och 
symboliken och som Karla Black säger handlar om en ohämmad inspiration att skapa 
med form, färg, material. Uppleva ett här och nu av kreativitet.  
 
 

 
Karla	Black,	"There	Can	Be	No	Arguments",	2011,	polythene,	plaster	powder,	powder	paint,	thread,	240	x	270	x	59	
cm,	©	Karla	Black,	Courtesy	Galerie	Gisela	Capitain,	Cologne,	photo	©	Ruth	Clark 
 
 
I en passage i Lucy Lippard bok om Eva Hesse skriver konstnärer själv: 
 “I would like the work to be non-work This means that it would find its way beyond 
preconceptions.  
What I want of my art I can eventually find. The work must go beyond this. The formal 
principles are understandable and understood.  
It is the unknown quantity from which and where I want to go.  
As a thing, an object, it accedes to its non-logical self.  
It’s something, it is nothing.” 5 
 

																																																								
5	Eva	Hesse,	Lucy	Lippard	s.	131	
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Ett arbete som får andas, lyfta bort, leva utanför symboliken och språket. Objekt som 
skapar sina egna premisser i världen och kan öppna upp för nya känslor och 
upplevelser för både konstnären och betraktaren och utanför kön.  
 
Slutligen i denna del vill jag nämna Luce Irigaray som ställer frågan i Könsskillnadens 
etik och andra texter, “Hur ska vi skapa vår skönhet?” dvs. den kvinnliga skönheten 
utanför en mansdominerad norm. Hon skriver: “Ofta när jag tittar på kvinnors konst har 
det gjort mig nedslagen att se den ångesten som den uttrycker, en ångest så stark att 
den liknar fasa. Jag hade velat betrakta skönhet skapad av kvinnor, i stället stod jag 
inför nöd, lidande, irritation, ibland fullhet.” Detta beror enligt henne att kvinnor in en 
formens ordning som inte passar oss. “Den för och av män skapade kulturen har 
berövat oss möjligheten att med bilder gestalta mening…” skriver Irigaray. Den manliga 
världen har berövat kvinnorna från den gudomliga kvinnliga gestalten, skilt mödrar och 
döttrar från ömsesidig förståelse och underkastats en naturlig och andlig 
produktionsordning, som på det symboliska planet styrs av män. Därför är det viktigt 
enligt Irigaray att hittat tillbaka till det “originella i våra verk”. “Det är framförallt viktigt när 
det gäller den figurativa gestaltningen av hos själva, av vår värld, av horisontella och 
vertikala relationer mellan oss…” 6 
 
Med det menas inte att egenskaper som fragilt och skört är synonymt med kvinnlighet. 
Jag vill kunna använda mig av gullighet, pastell, fragilitet utan att för den skull beskriva 
ett kön men snarare en estetik som inte fått ta mycket plats och som ansetts estetiskt 
fult. 
 
Hälla mjukhet  
 
La mormidezza softnesssss 
S as sensual form 
Floating out- the body  
I had the idea of achieving a circular composition, open composition,  
Framed, 
50% emptiness  
50% something.   
Soft but constrained in a certain position.  
Formless and sensual 
Repeated once again  
Le forme sensuali  
Like an hommage  
Generous forms  
 
På senare tid har jag börjat arbeta mycket med latex, objekt som duschdraperier, 
gardiner men även byggnät och klädesplagg. Varför jag valt latex är främst för att jag 
kan måla fram en yta som har textila egenskaper och som synliggör handens rörelse i 
form av penseldrag. Jag började med att måla hela skynken som jag täckte över med 
pussmärken, även dem gjorda av latex plus filler. Pussmundraperierna är en bisarr 
hemmaprodukt. Duschdraperier som är hysteriskt övertäcka av pussmärken, 
uppspända och dragna till en bestämd positionering i rummet. Referenserna till 
kroppen, sexualitet och känslor finns kvar som en underliggande underton även i dessa 

																																																								
6	Könsskillnadens	etik	och	andra	texter	Luce	Irigaray, s. 202.206 	
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arbeten. Objekten andas fritt, samtidigt som de är hårt åtspända, de är lekfulla men 
också absurda på gränsen till klumpiga. 
 

 
 
Installation Chalk Heart, latex, stål, akryl, pussmunnar 2017  
 
Möte med Lydia Bengalis  
 
Första gången jag såg Lydia Bengalis konst var på MOMA 2015 strax efter min 
kandidatutställning. Verket som framförallt väckte mitt intresse var en av hennes latex 
golvmålningar. Konsistens på verket är poröst, bestående av tjocka färgfält som flyter in 
och ut i varandra. I verket finns tydlig referens till det kroppsliga, konturlöshet, 
formlöshet, sexualitet. En intrikat rörelse som synliggör dynamiken mellan mjukt och 
hårt, det mjuka blir hårt det hårda bli mjukt.  
 
Bengalis själv säger att hennes arbete handlar om naturen men även den mänskliga 
naturen. Hennes konst var till mångt och mycket en reaktion på den minimalistiska 
vågen som var stark på den tiden hon påbörjade sin konstnärliga bana. Hon var inte 
intresserad av att ta konsten till en slutgiltig sammanfattning, en minimalistisk sådan, 
utan ville jobba med excesserna, med mera och inte mindre.7 Bengalis började som 
målare och var främst intresserad av ytor. Detta drev henne att skapa sin egen färg ”en 
mer sensuell sådan”, säger hon, med materialet polyuretan. Hon hällde sedan färgen på 
strukturer av hönsnät och plast direkt hängandes på väggen. Hennes vision var att 
skapa en känsla av materielexcess samtidigt som skulpturerna balanserade mellan vikt 
och viktlöshet, en kaskad av material som kan upplevas kroppsligt av besökaren, “from 

																																																								
7	http://www.artnet.com/awc/lynda-benglis.html 
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my own experience a bodily one. The bodily experience may be a human one and not 
just a feminine one.” säger hon.8 
 
I Bengalis arbeten flyter formerna ut, växer och tar plats på golv, vägg och tak. Jag 
stöter på denna text av den New York baserade gruppen Material Girls om formlöshet 
och vätskor som stämmer överens med Bengalis arbeten men även mina egna tankar 
och flytande former och kroppsliga erfarenheter.  
 
“The desires of female and non genderconforming bodies have been historically feared 
and regarded as transgressing the boundaries of the “natural order” — cast as eternal 
strangers in the world of men. This fear is explicitly explored in Ridley Scott’s Alien† 
(1979), in which pregnancy and birth take on a horrifying dimension after a male crew 
member becomes the alien queen’s unwilling host. This “birth” scene has remained 
seared in the popular imagination for its violence on a traditionally male ideal: the 
autonomous individual with strict bodily boundaries. As Barbara Creed states in her 
essay ‘Alien and the Monstrous Feminine’. “We can see [the film’s] ideological project 
as an attempt to shore up the symbolic order by constructing the feminine as an 
imaginary ‘other’ which must be repressed and controlled in order to secure and protect 
the social order.” The titular alien queen is called the Xenomorph, translated from Greek 
to mean “strange form”. 9 
 
Rädslan för det formlösa och vätskor härstammar från viljan att behålla gränser och 
avstånd. Styrkan i formlösheten är dess förmåga att flyta ut, sippra in, kontaminera och 
bryta mot artificiella gränser. Att hälla, pour out, känslor, sexualitet, mjukhet, empati, 
kroppsliga vätskor (mjölk, blod, tårar etc.) som associeras med icke manliga kroppar är 
ett sätt att kontaminera det som är gränssat som är manligt och kontrollerat, att bräcka 
gränsen mellan kropp och intellekt. Låta kroppen, objekt och subjekt mötas utan 
avgränsningar. Detta är något jag strävar efter i min egen konst och som jag tydligt ser i 
både Hesse, Black, Bengalis med sina landskap av färg och material. Uttrycken och de 
estetiska preferenserna är olika hos dessa konstnärer. Det som främst har inspirerat 
mig är bearbetningen av materia, storskaligheten och möjligheterna att tänja på 
gränser. Låta den kroppsliga erfarenheten och emotionella värden finnas i verkets 
textur, historia och i själva upplevelsen av verket.  
 
Inspired by fluid forms, formless, creamy, soft, bright, expanding, exploding. Inspiration 
is for me spineless ocean creatures, corals, plastic, sensuality, snails, flowers, 
bathrooms, bedrooms, kitchen utiles, ice-cream, elastic band, gymnastic classes 
 
 
Min ambition är att jobba mer med formen och ytan på verken. Många av de verk jag 
gjort på senare tid är tvådimensionella, dem befinner sig mellan skulptur och måleri. Det 
kan bero på min bakgrund inom fotografi. Har jag en rädsla för att låta formen ta plats 
flyta ut? För excesser?  
 
For con affetto  
Sexuality 
																																																								
8	https://www.youtube.com/watch?v=7igJ08xWH-8  
 
	
9	MATERIAL	GIRLS:	xenomorphs	press	release	2018		
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Formless 
Ephemeral 
Fluid 
 
Eftersöker enkelhet i form, material 
Free but constrained in one shape 
Shape rounded shape formless what is formless? How does it look. Like a blob like an 
overgrowth. 
I want more and more. At the end I take away so much of what was there from the very 
beginning so then it becomes naked striped away, in some way minimal colorful 
Away out from the frame forced into one position. Stretched 
Commune objects like gymnastic bands used to shape the body to exercise to give 
shape 
 
I guess this is what really matters to me, give shape. The soft materials I use 
resembling fabrics are easily shaped especially since I can paint the in the exact shape 
I want. They are stretchable and bendable and hang freely. The shapes I prefer are 
naive banal not very constructed simple.  
 
Repetera- Soft grids  
 
Efter att ha gjort draperier ville jag börja reducera och plocka bort. Jag arbetade 
främst med linjer och rutnät i repetitiva mönster. Till min masterutställning Con 
Affetto visade 5 stycken verk gjorda av rutmönster eller håligheter. Repetitionen i ett 
arbete lyfter fram handen rörelse. En regelbunden form växer fram med krökta linjer, 
kanter som flyter ut. I rummet kan målningen växa åt alla håll, tanken på ett 
kontinuerligt arbete som kan fortsätta. De krökta linjerna skapar en lätt störning i 
kompositionen medan handens rörelse är påtagligt synligt i de olika lagren.  
 
Min opponent Mario Fjell skrev 43 frågor som en respons till utställningen efter att ha 
befunnit sig i den. Här är några av dem:  
 
I see constructions of fences. Constructions-fences. 
I see frames with latex, openings, cuts, cunts. 
Fences that usually tells us to not enter, to protect us from dangerous spots, to divide us 
from. 
 
I read. Con Affetto. I translate from Italian to Swedish. Med kärlek. Is it made with love. 
By love. Of Love. Is it sexual? Is it intimate? Is it sheets? Latex sheets? Is it a safe 
room? Med kärlek, Con Affetto, With Love. Where in the process are we? In what 
direction is it leaning? Vertical, horizontal, diagonal, leaning. Are the white walls frames, 
or our bodies? 
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 Con Affetto masteruställning detalj 2017  
 
 
Jag tar med frågorna i denna text då jag tycker dem är väsentliga. Visa har jag besvarat 
andra inte. De är öppna frågor som leder till öppna svar. Ja, utställningen befann sig 
någonstans mellan måleri och skulptur, mellan något figurativt (byggnäten) och 
abstrakta rutnät, former. Byggramarna jag använde mig gav en direkt referens till gatan, 
till arbetsplats och avskiljare. Valet av byggramar ångrar jag nu i efterhand. Jag hade 
egentligen velat låta linjerna och rutnäten vara centrum och inte störas av 
presentationen. Mitt val av färg, pastell och neon vill jag försvara som ett statement mot 
det vita neutrala rummet. Några av delarna var trasiga, hade lossnat eller var tillspända 
i metallramen. Latex är ett relativt starkt material men genom att måla den så tunt som 
jag gjorde blir den skör. Det jag främst ville åt var transparensen och därav valet. 
Samtidigt som de trasiga delarna lyfte fram arbetets skörhet, gav elasticiteten i 
materialet och skalan på objekten styrka åt arbetet. Jag valde titeln till utställningen Con 
Affetto with Affection för att frambringa min utgångspunkt i processen, att det kom från 
ett arbete som utvecklats över tid, i ett annat rum, som en akt av kärlek till konsten och 
mina inspirationskällor. Jag ser arbetet mer som en kropp snarare än en vägg eller att 
den kan upplevas kroppsligt liksom jag gjorde under tillverkningen.  
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Con Affetto masterutställning 2017 
 
 
När jag först började subtrahera material från mina latexskynken var målet att ta bort 
bakgrunden, understryka linjerna och penseldragen. Ett måleri utan canvas eller 
annan typ av bakgrund. Viktigt var också att linjerna inte följde en perfekt symmetri 
eller var raka. Detta för att accentuera tillfälligheten i handens rörelse just när den 
sker. Inspirationen kommer mycket från Giorgio Griffas arbete, vars konstnärliga 
värld bygger på element utanför linjerna som landskap, siffror, girlanger, naturen, 
gyllene snittet osv. Den förblir dock en entitet i sig, något bortom allt detta. Ett 
kontinuum som existerar utanför dukens ramar som erbjuder andra sätt att förnimma 
världen. Giorgio Griffas konst mötte jag först via en bild på internet. Hans enkla 
kompositioner med fokus på den textila bakgrunden skapar fria dynamiska 
kompositioner. Vecken i tyget blir en del av helheten och uppbyggnaden av verket. 
Så här skriver Griffa själv om den råa duken han använder sig av “The original 
creases are part of the composition. But this is only a formal quality, and not so 
important. It may change. It is important that the free fabric is a protagonist – that it is 
not neutral. And it is important that my work can change in time, like a living 
organism, and the creases may alter or disappear. I fold the fabrics because this is 
the normal way to store them.”10 Hans fokus på gester som är repetitiva men unika 
och att hans sätt att lyfta fram materialet, tyget, som en aktiv del av måleriet var 
inspiration. 
 
"In his Scientific Autobiography Aldo Rossi writes: “The compulsion to repeat may 
represent lack of hope, but it now seems to me that continuing to recreate the same 
thing to make it different each time, is more than just an exercise- is the only freedom 
to find.” This “freedom of finding” in repetition represents the very essence of Griffa’s 

																																																								
10	https://www.spikeartmagazine.com/en/articles/portrait-giorgio-griffa	
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work. Regardless the number of shapes of the signs, and the size of the paper they 
are on, the inks, watercolours and pencils are like unpublished, fragmented 
speeches in a language that precedes them in time. There would be no variety and 
invention without repetition, and we would not have the idea of the fragment if it were 
not for the idea of the whole.” 11Repetition kan alltså vara ett sätt att understryka 
nuet, görningen och det kontinuerliga. Skapa fragment för att skapa helheter.  
 

 
Giorgio	Griffa	(IN)VISIBILE,	2007.	Acrilico	su	tela,	52	x	116	cm 
 
Där, i denna kontinuerliga rörelse befinner jag mig just nu. Mitt intresse för material 
och själva utforskningen av material i kombination med färg och form är det jag vill 
fortsätta arbeta med. Kanske är det en vilja att arbeta med emotionella rörelser, 
kroppen och att låta konsten ske i ett här och nu.  
 
Abstraktion blir allt viktigare för mig och att söka efter en egen bildvärld som tar i 
anspråk rum och kropp, som bygger på egna premisser och inte på stereotypa bilder 
och kategoriseringar. Jag vill inte låta mina tankar och idéer ta över den kreativa 
processen utan låta processen vara centrum. Sedan kan jag söka efter de språkliga 
referenserna, efter reglerna, efter- konstruktionerna.  
 
To make, to do, to behave to misbehave to put in place, to let go. Shaping in different 
directions, small visible invisible shifts. My ambition is to work with the shape, 
surface, tensions between materials and the material itself, seeking simplicity in 
forms, sensuous surfaces and softness.  

																																																								
11	Giorgio	Griffa	Work	on	Papper	s.	49		
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They could be about repetition; they could be about me, they could be about art itself, 
about an act, about themselves, about poetry, about a memory, about concentration 
and meditation, about skin, about sculptures, about painting. This is a chain of 
associations, thoughts and it may appeal or not to you, they may speak or not to you, 
the may have they own language or non- language they may be playful and strict at 
the same time. The may be silent, and serious and banal. The may be about light 
trespassing surface. They may be poetical dimensions. 
 
Scale and directions are important. Scale and directions makes you put your body in 
proportion to a room, to a thing, a room in proportion to a thing to a body a thing in 
proportion to a body in a room and on and on. I make them big to be put in place in a 
room so the eye can drift away up and down, down and up, from the left to right and 
vice versa. You could go trough them, you could bend your knees and go under them 
you could jump over them you, uptight the knot, release them from their position 
stretched them more. Many possibilities, variations are to be found.  
 
The hand is visible and sometimes is sloppy sometimes is neat. I see them lying flat 
when I make them, empty surfaces filled up by brushstrokes, colour and shape. 
When I was a kid learning to swim I counted all my strokes. Perhaps a sort of 
meditation. My grandmother counted each step she took on the stair up to 
somewhere. Perhaps a sort of meditation. And she counted each stitch she took on 
the linen she was making. Perhaps a sort of meditation. I always lose count. They 
brushstrokes are not calculated 70cm x 600 cm approximately of surface has to be 
covered.  
 
Then there is the stretch, the elasticity like a gymnastics band shaping a body. 
Concerned with the appearance of the body, concerned about shaping bodies, 
concerned about fragile bodies merged with strong bodies, slow and to fast and too 
much and overwhelming sensation trying to control trying to let free. Being fluid and 
soft and hard and wet and oily and powder.  
 
I have set of rules, they should be very long and very thin to let light pass through 
and the should be circular and they should be elastic and they should hang from the 
ceiling but have a device that keep them away from the floor. I only take formal 
decision I don’t think at the moment I make them about what they are the why they 
are. I  make and look and then I think what should I add what should I take away.  
 
I guess this is what really matters to me, give shape. The soft materials I use 
resembling fabrics are easily shaped especially since I can paint the exact shape I 
want. They are stretchable and bendable and hang freely. The shapes I prefer are 
naive banal not very constructed simple. To repeat shapes and find new possibilies 
in  gestures.  
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