
The Tardis of the Bodymind 
Konstuppsats av Imelda Cruz Linde, Konstfack 2019 

Denna text är en uppsats om min konst.                                                                                          

En kollage-artad sammanställning bestående av olika koncentrat, eller ska jag kalla det för 

koncentrerade förklaringar, tankelekar och processer.                                                                

Text och bild består av de arbeten jag hittills odlat fram under min tid här på Konstfack, 

tillsammans med den mylla som dessa är sprungna ur.  
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The soul is the first immigrant 

Varför är det viktigt att veta någorlunda varifrån jag kommer?                                                

Varför måste någon som läser detta över huvud taget bry sig om mitt ursprung eller min 

historia? Jag ska ju fokusera på min konstnärliga praktik i min uppsats, befinna mig HÄR 

och NU, eller hur? Men det är viktigt, just på grund av att en stor del av mitt arbete går ut 

på att förstå vem jag är i mina dubbla identiteter, som en gränsvarelse, varifrån jag 

kommer och att lära känna mig själv- och på detta sätt vidga min medvetenhet.                  

Jag vill bevisa, som säkert många andra, att jag är en människa med många bottnar och 

med en unik historia.  

Det är uttröttande att bli bedömd utefter min ålder, mitt utseende och att buntas ihop, dras 

över en kam, exotifieras, generaliseras, placeras in i ett fack eller ges en roll som jag måste 

leva upp till.  

Jag vill ta en paus från allt detta och försöka bjuda in till något annat. 
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  Jag kom till och jag är här, i Sverige, tack vare kärlek 

Min far turnerade i Mexico och i USA med Ballet Folklorico Mexicano, en 

uppvisningsdansföreställning där olika typer av mexikansk, traditionell och historisk 

folkdans blandas. Den kan liknas vid en uppträdande historiebeskrivning av Mexico, 

genom just de olika danser som uppkommit i de olika regionerna genom tiderna. Även 

element som härstammar från eller tolkar Aztekernas epok hör till.                                                                                                            

I mitten av 1980- talet, när gruppen uppträdde i USA, splittrades den så småningom och 

pappa blev kvar i New York.   Han hittade arbete som bartender och det var där som han 

träffade min mamma -  en gitarrist med svensk-turkisk bakgrund.                                                                    

Hon extraknäckte med att spela på krogen vissa kvällar i veckan. Efter sina avslutade 

studier vid Malmö musikhögskola hade hon fått stipendium för att resa till USA, eftersom 

hon handplockats av den spanske klassiske gitarristen Andrés Segovia, för att där vara 

hans elev och lärling.  

Under en kort och intensiv tid av stor förälskelse och gemensamt framtidsdrömmande, 

blev mamma havande med mig och 1988 föddes jag. Relationen var stormig och i ett 

försök att rädda den, flyttade hela familjen hem till Sverige. Förhållandet med pappa höll 

inte särskilt länge och de bröt upp när jag var ungefär ett år gammal. Pappa stannade i 

Sverige, levde i nya relationer och fick tre barn efter mig. Vi hade regelbunden kontakt i 

alla år.  2007 lämnade han den här världen i en hjärnblödning vid 46 års ålder. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Segovia
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Broschyr om pappas dansföreställning som jag fann ibland hans ägodelar, när vi gjorde 

bouppdelning efter hans död.
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Dr Clarissa Pinkola Estés, 2010, The dangerous old woman.

”We are all immigrants, the soul is the first immigrant.                              

The soul cannot be held back by any imaginary boundary drawn against 
it, not by mountain ranges, not by rivers, nor by human scorn.                

The soul, goes everywhere, like an old woman in her right mind, going 
anywhere she wishes, saying whatever she wants, bending to mend 

whatever is within her reach.      

Wherever she goes, the soul brings new life.” 



 

Svarta får, bruna elefanter, trixterns börda, vandrande statements och 

positioneringens bojor 

Under min tid här på Konstfack och i det rådande kulturpolitiska klimatet, har jag klampat 

in i en ny och annorlunda värld än den jag var van vid. Här har jag gång på gång blivit 

påmind om eller behövt ta ställning till, mitt ”etniska ursprung”, det faktum att jag ”inte är 

vit” eller att jag är just en ”kvinna som arbetar med konst”.  

Jag har behövt belysa mina ”kulturella kapital” och ställa mig många frågor, såsom:              

På vilka olika vis är jag privilegierad? utsatt? eller utmanad på? På vilka olika sätt påverkas 

jag av eller hjälper jag till att upprätthålla, ”förtryckande strukturer”? 
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Videodokumentation av en performativ dansaktion som jag genomförde i opposition emot min egna, 
långvariga utmattningsdepression. December 2016, Dansa utan skor, dansa för ditt liv, dansa tills isen 
smälter.



En flock av ensamvargar                                                                               
Miljön på Konstfack har stundtals varit marginaliserande och djupt kränkande att vistas i, 

på flera olika sätt.                                                                                                                                    

Jag är en person som inte kan gjutas in i en form utifrån vad andra önskar. En ensamvarg 

som behöver känna mig fri, en som tvingats överleva i livet genom att röra mig mellan 

världar och således levt bortom den ”trygga flocken”. 

 Vi trängs på en plats och i likhet med ett socialt experiment, provoceras situationer och 

samtal fram. Där finns en ömsesidighet här i denna tivolitillvaro. En tyst överenskommelse 

och en massa osynliga kontrakt. 

Med en klump i magen reflekterar jag idag över sådant som sagts eller inte fått komma till 

uttryck. Även sådant som sårat mig eller sådant som jag önskar att jag kunde ta tillbaka.  

Samtidigt har stötandet och blötandet på Konstfack belyst, medvetandegjort och gett mig 

många värdefulla insikter. Sådant som också hör ett identitetssökande och skapande till. 

Insikter som stöttar mig i mitt egna livskrisande, likväl som i det kollektivas.                        

Min tid här har verkligen varit ett hjälpmedel, likt ”den norska knuten”, en handduk att 

dra i, genom mitt konstnärliga krystande och min förlösning.  

 

Sida �  av �7 52

Liv Strömqvist citerar den amerikanska statsvetaren 
Wendy Brown, 2016, Uppgång och fall.



Elden 
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Spåsagotantspredikanten 

Allegorins form är en uråldrig metod för att, genom metaforer och fabler, hjälpa 

människor att orientera sig i livet. 

En muntlig tradition av sagoberättande är som en form av odlande. Berättaren planterar 

träd eller sår frön. Grenverket och rötterna sprider sig med alla som lyssnat -                       

och tillsammans bygger vi således människans familjeträd, på ett individuellt såväl som ett 

kollektivt plan. 

Jag arbetar med olika former av muntlig och skriftlig berättartradition, min tolkning av 

skalden, eller varför inte  den mexikanska ”La Cantadora”: the one who hands down myths 

and stories by words of the mouth.                     

   

Sida �  av �9 52



 

Sida �  av �10 52

Bilddokumentation av soloföreställning på Konstfack, 2018,  Jägarens Bön. 



Myter blir verklighet och verkligheten en myt 

I sin bok ”Ropet Efter Myten” delar psykologen Rollo May sina existensiella teorier.         

Enligt honom skapar människan olika mytbilder som ett psykologiskt verktyg att orientera 

sig med. Den yttre verkligheten utgörs delvis av individers inre psykologiska mytbilder.     

Dessa fungerar som moraliska och emotionella kompasser.                                                    

Funkar detta även omvänt? Kanske genom att skriva ned vår historia gör vi även en myt 

utav det verkliga? 

Ge mig ett namn 

Historien kan inte göras om, men den kan glömmas bort, återupptäckas, skrivas ned och 

skrivas om. Innan vi hade skriftspråket kunde kunde vi föra vidare den muntligt, eller 

sjunga den, eller i alla fall dansa den för varandra.  

Genom dessa berättelser om oss själva formas människans olika identiteter. 

Sanningsenliga identiteter, men ändå, berättelser, kanske inte mer sanna än de jag 

konstruerar eller återberättar om mig själv på min Facebook profil, eller igenom mina 

Instagramselfies? 
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Bilddokumentation av soloföreställning på Konstfack, 2018,  Jägarens Bön. 



Jägarens Bön 

Under hösten 2018 framförde jag min sång- och berättarföreställning 

 ”Jägarens bön” på Konstfack. En 90 minuter lång resa genom tid och rum.                         

Man kan säga att jag bär föreställningen genom ett sagoberättande.                                         

Här är jag ”La Cantadora”, mystikern, predikanten eller ”arketypen Imelda”.                          

Men mest av allt är jag egentligen bara personen Imelda, bara mig själv och försöker inte 

spela några roller alls. 

Föreställningen är präglad av rituella och performativa inslag, som bygger på mina egna 

erfarenheter av platsen mellan liv och död. Jag sjunger, berättar mina sagomemoarer, drar 

anekdoter kring jakt, delar egna filosofiska reflektioner kring ekosystemets inbyggda 

visdomar och kring det vi kallar döden.  

Det magiska, andliga och mystiska är väldigt viktiga aspekter av mitt arbete och även en 

väsentlig del i föreställningen. 
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”När lodjuret pressar sina klor och tänder igenom harens rygg förenas 

dom och blir till ett, likt när man älskar med någon.                                     
På ett par sekunder av våldsam passion och utstuderat dödande 

knäcker lodjuret harens rygg, sedan uppgår haren i lodjuret.          
Således blir att ta liv och att ge liv en enhet.                                          

Betyder det att döden inte finns? Och om nu döden fanns, var verkar 
den i så fall? Verkar den inom oss som överges av den avlidne?                  

i ”eftersläntrarna”, i oss som är kvar här i jordelivet? 

Jag tror egentligen mer på o-liv eller på stagnation än på döden som 
verklig princip, vi dör ju hela tiden. Den kropp som hette Imelda och 

levde för 20 år sedan är död idag. När vi lider av dödsångest eller 
dödsskräck så är vi ju rent konkret inte rädda för att dö, vi är rädda 

för att sluta dö”. 
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Imelda Cruz Linde, 2018, textutdrag ur soloföreställningen Jägarens bön.
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Stillbild från Youtube, 2018, Antilop och leopard i en föreningsprocess.



En föreställning istället för en utställning 
När  jag bestämde mig för att i min årsutställning läsa upp textverk, växte en hel 

föreställning fram. Texterna och tankarna är hämtade ur min ännu ej färdigställda bok: 

”Dödsboken, en skildring över efterlivets dimensioner för den rädd att gå vilse”. 

I efterhand har jag förstått att det kanske inte är så konstigt att det blev just en 

föreställning istället för en utställning. Det är ju en konst och berättarform som jag 

studerat och arbetat med som skådespelerska men som jag även är drillad i, igenom min 

uppväxt igenom min mors arbete. 

Mitt kulturarv 
Mamma födde mig, packade i stort sett ned mig i sitt gitarrfodral och reste ut i världen. 

Min uppväxt är präglad av tågresor, flygresor och långa road trips.                                         

Den är även präglad av timmar backstage där jag lyssnade på hennes konserter medan jag 

satt och ritade. Hon höll även barnföreställningar och hade ett kåseri där hon berättade om 

sin ”väg till gitarren”. En berättelse som skildrar en resa ur fattigdom, lika mycket som en 

konstnärlig resa.  

Berättarformen med sång och musik är det kulturella arv som mamma skapat.                    

Det verkar nu som att jag för vidare det, fast på mitt eget sätt. 
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Stella, 2018, illustration av mig när jag jagar rådjur.



”Pleasure not performance” 
Jag drar mig för att kalla mig för performance-konstnär, eftersom där finns element i 

begreppet ”performance" som inte sammanfaller med hur jag önskar arbeta.  

Framför allt önskar jag inte "framträda” eller ”uppträda”och inte ”representera” eller hålla 

en ”show”. Snarare vill jag träda in i något än att uppträda.  

Jag söker ”pleasure, not performance” eller kontakt, inte prestation -  

som ett riktigt bra ligg.   
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Girls just want to have fun, två uttråkade clowner, fotografi från min Instagram, 
taget med mobilen en sen fredagkväll på Midsommarkransens 
tunnelbanestation, 2018.



Konsten att bjuda in 
Jag önskar väcka ett behagligt lyssnande hos dem jag möter i mitt arbete. 

Detta betyder ej att det jag delar med mig av, inte kan vara präglat av mörker, eller obehag, 

tvärtom. Genom en föreställning, istället för en utställning, vill jag aktivera ett 

föreställande samt aktivera fantasin.   

Lyssnaren och åskådaren kanske börjar pröva nya tankar, eller i alla fall föreställa sig, 

snarare än bara titta på mig.  

Den inneslutna boken eller scenföreställningen som form, passar än så länge bra för mitt 

typ av arbete. Därför det är en ömsesidig överenskommelse och ett andaktsfullt möte 

mellan mig och människorna jag ska dela mina berättelser med.  
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Lärare Svante Larsson på Konstfack gav oss, på en av sina kurser under 2017, i uppgift att 
hitta ett föremål som vi tyckte symboliserade vår konstnärliga praktik.                                          
Jag tyckte att ”Dr Whos” rymdskepp ”The Tardis” var en utmärkt symbol för min konst. 
Senare kom vi fram till att den kanske är en bra symbol för ALL konstnärlig praktik? 



”Varför min konstnärliga praktik är som Dr Who’s ”The Tardis”: 

Det är en rymdfarkost som är liten på utsidan och stor inuti, eftersom utsidan och 
insidan består utav två olika dimensioner.  

Det är en plats som hela tiden är på väg någonstans. 

Det är en plats som är oändlig och alltid föränderlig, ibland finns där t ex skogar i The 
Tardis, ibland snölandskap, en gång fanns där t o m en swimmingpool!  

Genom maskhål som den själv skapar, är The Tardis även en plats som kan resa           
(eller fly) genom tid och rum.   

The Tardis är magisk och lite på tvären, den hittar på bekymmer när någon försöker 
säga till den var eller när den borde befinna sig.  

The Tardis bränsle och kraftkälla är en själ som fungerar som livsenergi och som en 
generator.  

Från början var The Tardis osynlig men den började så småningom ta form.     Den 
smälter gärna in i sin omgivning beroende på vart eller vilken tid, den befinner sig i på 
sin resa.  

Tillsammans med en excentrisk healer (konstnären själv) och en modig flicka (också 
konstnären) reser The Tardis genom universum och visar världar, varelser och sätt att 
förstå kosmos på bortom ens vildaste fantasi. 

Det är ett "objekt” skapad ur fantasi, lekfullhet, illustrativa berättelser, ur en vision om 
det oändliga samt en innerlig, innerlig längtan efter kontakt, äventyr och liv.” 
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Kajaken 

Man kan även likna mitt arbete och skrivande med en kajak.                                                                            

På det viset är det ett arbete mer ursprungligt (inom oss) än kanske hur en mekanisk 

motorbåt styrs.  

Kraftkällan är nämligen bara min kropp och dess dagsform. 

Kajaken har jag byggt med mina egna händer och det immateriella material som finns 

tillgängligt är mitt ”mig själv-arbete”.  

Paddeln 

Den ena delen av åran består av andliga processer och den andra av praktiskt research-

arbete. På mitten balanseras och förenas de både krafttagen, i något holistiskt och konkret. 

Där håller mina händer ett stadigt grepp. 

Kompassen 

Den kompass jag orienterar mig utefter har ett centrum.                                                               

I detta centrum svävar nålen i det ursprungliga, tidlösa och oändliga -                                     

på platsen bortom oppositioner.                                                                                                        

Är det kanske denna princip som vi människor i vissa traditioner kallar helheten eller 

kärleken? 

Horisonten  

Ett streck i mitt medvetande, som intellektet drar tvärs över ett vitt ark, blir som en 

horisont. Låt oss kalla denna verkligheten.                                                                           

Horisonten hjälper mig förstå var jag i min människokropp har mina fötter, och var jag har 

toppen av min hjässa. 
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De fyra väderstrecken  

Norr och söder, öster och väster håller jag, samtidigt som de håller mig.  

De består av: 

energiprincipen, 

kommunikationsprincipen, 

lyssnandets princip och integritetens nöd och nödvändighet.  

Floden 

Inför floden, det nyckfulla, stormiga, oförutsägbara livet, håller jag en allvarsamt lekfull 

ingång. På så vis kan jag komma åt mitt mod.                                                                            

Floden eller vattnet är en metafor såklart, kanske för livet här på jorden.                                   

En tillvaro som pågår i rumstiden och som kräver min koncentration, ett balanserande och 

en närvaro. En rörelse som skiftar i tempo, i kraft, en som reser sig eller sjunker, som 

kastar omkull dig eller bär dig, som dränker dig, eller lär dig simma.                                          

En livs/döds/livsprocess.                     

Något som vi upplever ända tills dagen då floden förenas med havet -                                      

och vi återvänder dit vi kom ifrån. 
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Ella.



Konsten att röra sig mellan världar i en enda värld 

En gränsvarelse är en människa som reser mellan världar, både med sin kropp och med 

sitt sinne, eftersom dessa båda utgör en helhet.  

Jag är en sådan gränsvarelse, en som mediterar och söker med en överskådande blick 

genom att studera allt möjligt: teori, ekologi, myter, riter, symboler, modern litteratur, 

filosofi, vetenskap, serietidningar såväl som barnböcker, etc.  

Det som jag upplever i mitt research-arbete, är att jag för in konstnärens blick i de världar 

jag besöker och således knackar hål i en osynlig mur. Kultur och konst förs in i andra 

världar, och andra världar bjuds in i den igenom mig.  

Jag har samtalat med läkare i både österländsk och västerländsk tradition, bollar tankar 

med dem och arbetar med min egna hälsa. 

Jag försöker låta mitt spektrum av vänner vara brett och lever bland människor som är 

ganska olika varandra. Mina vänner är av varierande åldrar, både gamla och barn (gamla 

kan vara som barn och barn kan vara väldigt gamla själar).                                                               

Jag har vänner som är t ex jägare, militärofficerare, sjukskrivna, missbrukare och 

hälsogurus. Människor med mycket pengar på kontot och människor, liksom jag själv, som 

hankar sig fram och tar en dag i taget.                                                                                                 

De kan vara allt ifrån lärare, ekonomer, frilansare till ströarbetare, fönsterputsare, vakter, 

rörmokare, konstnärer eller hippies.                                                                                                

Jag har käkat lunch på ett slott med Kungen och hela jaktlaget och fått en glimtande 

inblick i Sveriges grädda.                                                                                                                                                                   

Genom att tillbringa mycket tid i naturen och genom min jägarexamen och en kurs i 

viltrehabilitering för KFV:s Riksförbund (Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt), försöker jag 

fördjupa min förståelse för Sveriges naturliv, samt ekosystemet och livets fundament.  

Jag tror att var och en av oss bär på en liten bit av historien. Hos någon finns en halv 

sida, hos en annan två eller tre. Tillsammans skriver vi tidens bok (Svetlana Aleksijevitj, 

2006, Kriget har inget kvinnligt ansikte).  

Alla mina inblickar och erfarenheter samlas som medvetna eller undermedvetna insikter i 

”Imelda-boken”. En liten bok av många, många i det bibliotek som utgör all världens 

kunskap, där varje människa bidrar med sin unika berättelse. 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En gammal råbock. Bilddokumentation. Då tog jag jägarexamen som en del av min konstnärliga 
forskning. Detta för att utmana mina fördomar kring jägare och jakt, men även undersöka och förstå 
ekosystemets principer kring liv och död, 2017, Mitt första vilt.



Genom rovdjurets blick 
När jag tog jägarexamen var det för att jag ville få en kroppslig erfarenhet och upplevelse 

av vad död och dödande kan innebära. Vad som händer i mig när jag medvetet tar ett liv.   

Hovjägaren Peter Vildur hade tidigare deltagit i ett av mina fotografiska projekt.               

Under sommaren 2017 fick jag följa med honom och hans medarbetare ut på jakt vid flera 

tillfällen.                                                                                                                                                

Jag tog även jägarexamen för Peter och blev således undervisad i vad det innebär att vara 

jägare. Kursen som hölls vid 10 tillfällen innebar både teoretiskt och praktisk 

undervisning. Här lärde vi oss om vilken lagstiftning och praxis som råder och på vilka sätt 

dessa är olika våra mänskliga moral-lagar. Hit hörde även att lära sig att jaga etiskt, säker 

vapenhantering, skytte, flå, stycka, koka skallar och ta tillvara på hela djurkroppen. 
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Jakt-”trofé”, rådjurshjärta, fotografi, 2018.
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Ett träd i skogen, fotografi, 2018. 

Så länge jag är närvarande, likt de vaksamma rådjuren och samtidigt gör som träden: 
Borrar fötterna djupt ner i marken samtidigt som jag sträcker mig efter solen, så kommer 
jag alltid överleva och sprida nya rötter, även när jag blivit omkullkastad.



”Vaddå medial?” 

Jag var ungefär 19 år gammal när jag lite motvilligt följde med till en meditationskurs, på 

vad jag då tyckte var ett pinsamt New Age-hak. Anja, som skulle hålla i kursen, tittade på 

mig och sa omedelbart: ”Du är väldigt medial!”. Misstänksamt svarade jag:                      

”Vaddå medial?”.   

Så kan en förvånansvärt förnuftig och oförutsägbar resa i andlig utveckling börja.                        

En gropig, tokig, jobbig, rörig och magisk resa. Den pågår fortfarande, parallellt med allt 

vad det vansinniga vanlighetslivet innebär.    

Man ska, man borde, man måste, sa Prussiluskan 

Jag behöver inte "bli någonting mer” eller ”en bättre version av mig själv”.                                 

Idag börjar jag inse vad som menas med ”du duger som du är”.                                                  

Med ordet ”introjekt” menas alla ”man ska, måste, borde” eller den självbild som vi blir 

programmerade med under vår uppväxt. Detta är något som Dr Clarissa Pinkola Estés 

talar om.  

Jag har lärt mig igenom min praktik, att när jag få syn på dessa introjekt, förstår dem i 

egenskap av överlevnadsstrategier och försvarsmekanismer och kanske lyckas plocka bort 

dem ur mitt lilla Imelda-ego. Då får jag tillgång till en mycket mognare, tryggare Imelda, 

en med mera medkänsla, tillit och livskraft.  

Sida �  av �30 52



Som att förlora sig, in i ett landskap, i musiken eller i dansen 

En av alla nycklar till det egna läkandet, skingrandet av dimman och vidgandet av mitt 

medvetande, har varit att göra dessa själsresor som jag lärde mig av Anja. 

Under en själsresa träder jag ur mitt vardagliga medvetande, in i ett annat parallellt 

medvetandetillstånd och ser på mig själv ur olika perspektiv. 

Eftersom jag inte använder någon psykedelisk stimuli, kan jag göra detta utan att riskera 

tappa greppet om verkligheten eller bli psykotisk.  

Det är en typ av meditation eller en trans som kan pågå i minuter eller timmar.  Som att 

förlora sig i en vacker plats, i en sång eller i en dans.    

En riktigt stark själsresa kan ta dagar att ”landa” efter. Under en sådan vägleds jag av mitt 

"stora jag” och av andra entiteter som jag har regelbunden kontakt med och en sådan resa 

avslutas alltid med den kritiska förlåtelseprocessen. 
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Politik vs Andlighet 

Under kritiken av min föreställning Jägarens bön fick jag frågan:                                           

”Hur förhåller du dig till det som kan beskrivas som en konflikt mellan politik och 

andlighet?” 

 En politisk medvetenhet eller aktivism, är livsviktig för att förstå och förändra världen vi 

lever i. Samtidigt är den svårförenlig med den lika viktiga andliga livsåskådningen. Med 

det menar jag en grundläggande holistisk syn.  

En andlig livsåskådning döms ofta ut av den sekulära individen som en passiv, 

verklighetsfrånvänd och antivetenskaplig ”New Age”-rörelse.  

Hur beskriver man färg för någon som är färgblind?                                                                   

Jag tror dock inte att vi är ”andligt färgblinda” utan kanske bara upptagna, distraherade, 

avskilda, otränade eller rentav omogna. Vi präglas av den kultur vi lever i.                              

Vissa saker kan man bara förstå genom egen erfarenhet… 
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Min vän Kikis två familjemedlemmar: ”Luffy och Juno”, ”Hugin och Munin”, ”de två schakalerna”, 
”vildhundarna”, kära väsen har många namn.  De är två systrar som varje dag utsätts för den inre 
konflikten mellan att leva i sin egen värld med sitt eget språk och samtidigt anpassa sig efter 
människovärlden. 

Två ufon som gör så gott de kan med att försöka urskilja de regler, krav och förväntningar som råder här. 
Låt oss inte gå så långt att vi kallar dem tama.         

De är två domesticerade, intelligenta och vänskapliga varelser, men samtidigt vilda och "completely 
mad”. Precis som människan?



Ekosystemets inbyggda visdom 

En viktig nyckel, eller paddelns centrum där jag håller mina händer i ett stadigt grepp, tror 

jag finns invävd i vad jag vill förklara som ”ekosystemet inbyggda visdom”. Den visdom 

som går att avläsa genom att betrakta eller definiera ekosystemets komplexa, holistiska 

system. Alla naturlagar verkar bortom moralism och ideologier inklusive politik. Ändå 

utgör den grundbulten för allt liv. 

Det behövs inte omtolkningar eller symboliska resonemang för att ekosystemet ska 

fungera. Här kan man ”läsa” om vad som hände för miljarder år sedan och ”sia” om vad 

som kommer hända i framtiden.                              

Ekosystemet visar på hur ödet aldrig är förutbestämt, utan hela tiden svarar upp på, 

resonerar med och är i samspel med sig själv. 

Det är en konstant aktion och reaktion mellan ett oändligt antal inre och yttre 

omständigheter. Allting är en enda levande organism både ur ett materiellt och 

energimässigt perspektiv. 

Enligt mig är det här som magin och det materiella förenas - som andlighet och politik 

möts.  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Skärmstillbild från mitt bidrag till grupputställningen på Konstfack 2018.

Jag startade ett Twich-konto och livestreamade olika aktioner in i utställningen. 

Mitt ”konstverk” verkade i periferin, i cyberspace och gick att se vart som helst för den som hade 
tillgång till internet och skärm. Arbetet har titeln: I am seriously haveing fun, right NOW.



Att vara är i sig en prestation 

”Platsen” där spiritualitet möter politik är bland annat inom mig.                                                  
Det är en symbios som verkar bara utifrån det faktum att jag är lever och uttrycker 

mig. Denna ”plats” urskiljs inte igenom mina aktioner.                                                            
Ska en människa likt en robot behöva bevisa att hon är en förnimmande varelse? 

Is matter material? 

Väldigt sällan frågar vi varken oss själva, eller varandra:                                                
Vem är jag? Vad är jag? Hur är jag? Varför är jag? Vart är mitt ”jag”?  

Detta som en utgångspunkt för att förstå våra vardagliga utmaningar, stora 
som små. 

Svaret på dessa frågor och därigenom konsten att hitta kreativa lösningar, 
kanske finns inom tvärvetenskapliga studier?                                                          
T ex genom att sammanföra konsten, eller som man också kan kalla det:    
”den galna känslan” (Robert Filliou, 1926-87), med principen om 
ekosystemets konstanta föränderlighet, andliga filosofiska resonemang och 
modern vetenskaplig forskning. 

Detta är något jag önskar fördjupa mig i mycket mer. 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Anteckning under den ”dödsvarma” sommaren 2018.
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Destiny eller Princess Nokia, 2017, ur kulturteve-programmet Kobra.

Our witches we weren’t prosecuted, that wasn’t a provoking thing.  
The word ”witch” is not something that comes from our culture… 
”Shaman”, ”healer”, ”wise woman” those are our words for ”witches”… 
My parents where both ”witches"…I have lovely and beautiful connotations 
of the word ”bruja". Although there is some negative ones that exists in our 
own culture because of colonization… 
I like explaining that this is a birthright…And I don’t know what da fuck is 
going on in history over there, but before y’all came and fucking fucked up 
our shit, we where fucking chillin and enlightening our selves with magic.



”New Age” eller ”Old Age”?      

Vad händer när vi förflyttar andligheten till något utanför oss själva?                                            

När vi kallar det ”New Age” istället för exempelvis ”Old Age” eller varför  inte       

”inescapable human need”?  

Vad händer om väldigt omogna, eller ojordade individer med ibland tvetydiga intentioner 

lämnas att härja fritt inom den andliga utvecklingen i väst?  Detta bara därför att den 

dominanta (törs man påstå patriarkala?) majoriteten avvisar en andlig livsåskådning som 

”mumbo jumbo”. 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Först accepterar du döden som en allierad,  

inte nödvändigtvis en vän, men något du lever genom.  
Sen, lär du dig döda.  

Vad inom dig har du dödat som måste få nytt liv?  
Vad inom dig måste få dö?  

Sen, hämtar du hem all den kraft som gick förlorad. 
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Imelda Cruz Linde, 2018, Instagram-filosofi-tanke om trauma och läkningsprocesser.
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Skypesamtal med min guddotter Stella 8 år. Filosofiska reflektioner kring skillnaden på att vara barn och 
vuxen, om hur det är att känna att man inte passar in i skolan, om drömvärlden, om sorg, om döden och 
om hur det är att konfronteras med sin egen dödlighet i samband med sjukdom m m. 2018.



Ashes to ashes 

Oftast är det genom olika tragedier eller stora livskriser, som vi i det sekulariserade väst 

tvingas komma i kontakt med det som kan kallas andlighet. Det är en form av proviant 

som sorgeprocesser och trauman bär med sig i sin korg.                             

Många, liksom jag själv, har efter en privat tragedi t ex genom sjukdom, dödsfall eller 

genom en törst efter något ”mer”, blivit ledda att söka medial vägledning.                                         

Andlighet är något som inte existerar inom normen av ett ateistisk kulturarv i vår 

sekulariserade värld. Relativt sätt unga, medicinska, vetenskapliga forskningsframsteg 

räcker inte alltid till. Nu menar jag inte detta som en kritik, utan  som en av många 

tolkningar och analyser. 
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David Bowie I musikvideo, 1980, Ashes to ashes.
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Filmdokumentation av händelserna kring min 11 år gamla hunds avlivning och sista dagar i livet. 

Bild: Stella och Ella, 2018, Ellas sista dagar.



”Vilse är mitt sätt att komma fram” 

Så sa en dag konstnären och min 

älskade vän Kiki Eklund, medan hon 
rökte på en cigarett och skålade i 

frukostvinet. 

Människans självmedvetenhet tycks 

pågå i en konstant rörelse eller puls, 
något som expanderar och imploderar -              

som hela universum självt.                       

Jag vill understryka en viktigt sak:         

I mitt självkritiska arbete försöker jag 
hela tiden vara ödmjuk inför att det 

kanske inte finns EN sanning.              
Är det så som vissa påstår, att 

människan är en reflektion av denna 
konstanta, komplexa intelligens som hela tiden tittar på sig själv. Vad innebär det?  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Dekadent frukost hos Kiki, 2018.



Är det HELT orimligt att tänka sig att människans inre politiska klimat 

påverkar hur vi formar det yttre politiska klimatet? 

Om det arbete du gör med att vidga ditt medvetande, hjälper dig att bli en bättre lindansös 

på livets svajiga lina - så kanske lindansösens balansstav utgörs av den plats där politik och 

andlighet möts likväl som där ekosystemets fysiologiska principer och fantasins 

uppfinningsrikedom, en förmåga att manipulera världen, möts.                                                                                   

När man fattar politiska beslut som inte grundar sig på rädslor, förakt, ego, girighet, 

prestige, självhat, stress, dödsångest, gamla trauman och emotionellt kaos, så måste det ju 

öka förmågan till medkänsla och förnuft. Du kanske inte kan leva utan alla dessa tillstånd, 

men du lär dig leva MED dem. Du upplever dem, men måste kanske inte VARA dem.        

Ju mer medveten man är desto större chans till klokare beslut. 

Sida �  av �45 52



Typ, så.  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Ensamhetsdag i en skogsglänta, fotografi, 2018.
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Bilddokumentation av ett konstnärligt experiment där vi i en ritual brände och utvann pigment 
ur djurben som vi målade med. I samarbete med konstnär Olle Hellin, Konstfack våren 2018, 
Imelda tycker om att samla på ben och Olle tycker om att göra pigment.



En tidsresa eller bara ett museibesök? 

Bakom ett fingeravtrycksnedkletat skyltfönster på Etnografiska museet, sitter en shamansk 

trumma uppspänd. Här är den ett föremål eller i bästa fall ett subjekt.                                   

Den är laddad med minnen, trauman, sin resa hit till museet och med energin från alla 

som någonsin haft den i sina ägor.  

Museiföremålet behandlas som en symbol inom sin tro och bland de som lever bortom den 

tron är den också en symbol, fast på ett annat vis. 

Jag stirrar på trumman och med tom blick stirrar den tillbaka på mig.                                                                                       

”Det var länge sedan du faktiskt bara fick vara du”, säger jag  till trumman i tanken.  

”Länge sedan du behandlades som ett verktyg, en kanal eller en portal och ett utmärk 

hjälpmedel att komma i kontakt med andar eller göra själsresor på. Det du faktiskt är 

menad för. Det som är din sanning, bortom alla tolkningar”.Jag väntar en stund, men får 

inget svar. 

När en symbol ges mening förlorar den sitt syfte 

På konstskolan tycks vi övar oss i att kontemplera över objekt som subjekt och vise versa. 

Mitt konstverk tillskrivs en röst, en mening eller ett sammanhang. Det besjälas, politiseras, 

materialiseras, plockas isär och sätts ihop. Tankestrukturer, det som tillskrivs materialitet, 

föremål, kroppar eller individer analyseras som symboler för något annat, något mer, än 

det vi ser och tar på.  

Ibland känner jag hur bortkopplat mitt faktiska seende blir av vad jag upplever som ett 

konstant ”titta PÅ-ande”.  Mina fötter rycks gång, på gång, upp ur jorden. 

Vad är du? 

Barn brukar för mig vara ett bra mätinstrument i utställningssammanhang.                          

När jag betraktar hur barn beter sig i rummet, märker jag att jag får en klarare helhetsbild. 

Det är för mig ett värdefullt komplement till allt intellektualiserande och analyserande som 

samtidigt pågår.  

Varför har jag ibland så svårt för den vita kuben, och för att ta till mig konsten där? Allt för 

ofta känner jag mig tyvärr som att jag bara befinner mig på ett museum och stirrar på en 

shamanskt trumma som förlorat sitt syfte. 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Konsten som medicin 

Efter mycket trevande och tvekande, har jag tagit ett kliv fram mot en förlikning med mitt 

arbete. Jag vill inte använda konsten som bara ett yrke och en karriär, jag vill pröva den i 

egenskap av medicin - förstås för egen del, men kanske kan den även vara det för någon 

annan. 

Med det sagt vill jag understryka att det inte är min intention att predika eller komma med 

”svaren”. Visst har jag mina berättelser, funderingar och teorier, men jag kan inte skriva en 

självhjälpsbok med dessa.  

Jag kan verkligen inte garantera kontroll. Inte heller trygghet genom att skapa ett nytt, 

teoretiskt, ramverk som man kan fly till, när de gamla väggarna i den psykologiska 

fängelsecellen krymper eller kollapsar över en.  

Det jag kan dela med omvärlden är mina sagor, sånger och min närvaro. Genom min konst 

vill jag verka. 
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Nu är det dags för ”by, so long!” till all teori  
Jag slipar min kniv och gör upp en eld, medan jag känner av vilken riktning jag dras mot. 

Vintern närmar sig. Jag söker mig söderut. Dags att gå vilse, gråta, skratta, dansa, jaga, 

samla, vandra, vada, smyga, vänta, hoppa, springa, gräva, vädra, vila och lyssna -                                                  

lyssna in i tystnaden och in i tomheten. 

Med tillförsikt och nyfikenhet, 

Imelda Cruz Linde  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P S  

Dagboksanteckning, 4/10 2018 

Lördag 3/10: Beslutade fira De dödas dag denna Alla Helgona-helgen. Hemma hade jag 

gjort ett speciellt altare. Besökte i lördags Etnografiska som tydligen hade ”Dia de Los 

Muertos-tema” där. Fanns inte så mycket att se, dansföreställningen som jag egentligen 

ville gå på skulle det tydligen förbokas biljetter till. Alla va slutsålda… Lite antiklimax 

men ändå fint besök!                                   

På kvällen: Jag och min vän Matilda lyssnade på musik, drack vin, tramsade och målade 

oss med ansiktsfärg som ”sugar sculls”. Vi drog ut en sväng, blev trötta, snicksnackade 

på krogen, jag kom hem sent, typ vid halv fyra. Kände mig lite dum och rotlös, sa 

godnatt till mitt mina bilder på pappa och Ella som jag ställt på altaret.  

10.00: En röst i mitt huvud väckte mig. Den sa: ”Upp och hoppa, idag ska vi gå på 

etnografiska och se den mexikanska folklorico- konserten där!”.                                           

Jag som va lite bakis och definitivt inte utsövd svarade:”Nej, alla biljetter är slutsålda”.                                                                                     

”Gå in på facebookevent-sidan, NU” tjatade rösten.                                                           

Jag slog upp ögonen och grävde fram min dator med darriga händer. Medan blicken 

vande sig vid skärmen letade jag upp Facebook-eventet. FYRA MINUTER tidigare hade 

någon skrivit: ”Jag säljer mina två biljetter till föreställningen idag klockan 14.00”.                    

Fick ett rejäl adrenalinpåslag, hjärtat började slå fort. Svarade omedelbart att jag ville 

köpa biljetterna.  

Detta skulle bli första gången i mitt liv som jag fick se en Balet Florico-uppvisning.  

14.00: En välstädad och fullproppad aula släcks plötsligt ned. Glad musik i fjärran som 

stegras. Barn med tända ljus i sina händer, utklädda som små skelett , dansade in. Dom 

var så gränslöst fina, allting kändes så jävla självklart. Tårar strömmade längst med 

mina kinder.  

Någonting bekant, något jag glömt men alltid vetat, resonerade inom mig.                          

Du pappa, du satt bredvid på den ”tomma sitsen” och vi grät tillsammans.Vi grät av alla 

anledningar mänskligt möjliga, nostalgi, sorg, längtan, tillhörighet men mest av allt grät 

vi av tacksamhet över att få vara där tillsammans.           

/ tu hijita, Imelda
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