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bomullscanvas. botten av mitt krokodilskinn.
ett äkta krokodilskinn är knöligt och är av olika färger och toner. 
det är viktigt att studera hur olika krokodilarter faktiskt ser ut. 
eller känns. 
jag blandar svällpasta med svart och brun färg. jag målar svällfärg på 
bomullstyget i ett tunt lager. innan svällfärgen torkar ska jag ge 
krokodilskinnet sin mönstring och struktur. 
fyrkanter och rektanglar med mjuka hörn, runda former i olika storlekar. 
jag ristar ut konturerna av formerna i svällfärg med baksidan av en 
sticknål. nu torkar det.

Kap.0  

    1

(förstadium)    



Kap.1

I min inre värld är jag fri, det finns inga gränser. 
Där finns sanningen och där finns också en egen verklighet och där kretsar 
allt kring mig och det jag gör. I min inre värld är frigörandet av tankar och idéer 
grunden till skapandet och i den världen får känslan råda utan några profana, 
världsliga regler. I min inre värld drivs jag av passionen och övertygelsen av 
vad jag kan skapa. 

Min inre värld står i kontrast till den andra verkligheten. Den verklighet som 
jag måste förhålla mig till eftersom den står för en annan del av min existens. 
Men jag har inga materiella drömmar, jag har inga vitrinskåp att fylla med 
kristallglas. Mitt mål och min lycka är inte att vara ekonomiskt oberoende, 
även om det vore bekvämt. Men det är inte bekvämlighet som driver mig. 
Min inre röst har istället anammat budskapet om att min generation kan göra 
och bli precis vad vi vill. För mig betyder det att jag har inre frihet att i verklig-
heten skapa vad jag vill.

Jag har haft ett mål att arbeta inom mode. Jag har byggt mina tidigare utbild-
ningar utifrån det men också varit väl medveten om att den verkligheten har 
hårda krav, strikt struktur och skyhöga förväntningar. 
Dessa två världar eller verkligheter, min inre och den yttre, står i skarp kon-
trast mot varandra. Den yttre verkligheten verkar vansinnig och jag har svårt 
att se mig själv där. Eller har jag en rubbad bild?

...jag tänker på hur jag ska kunna försörja mig på det jag 
gör, jag måste jobba och det innebär att jag förmodligen

måste anpassa mig till verkligheten utanför min inre värld. 
 

eftersom jag arbetar med textil och kläder borde jag kanske tänka ”produktsmart”
 saker som kan säljas, men hur vansinnig är inte modeindustrin? 

    vad är det egentligen för mening? måste jag anpassa mig efter det här? 
till detta borde jag kanske tänka på trygghet i livet, kanske en 10-årsplan.

jag hör ju hur mina vänner spyr på sina jobb. dessutom finns det ju knappt några 
jobb kvar. hur ovettig och ohälsosam är inte textilindustrin, hur galen och van-

sinnig är inte modeindustrin?
en säkerhet och en fast punkt,

vill jag ens? 
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(underlag)      



Jag har varit trygg med att om jag gör det jag innerst inne vill så kommer 
jag få ett bra liv. En övertygelse om att allt faller på plats av sig själv bara 
man följer sin inre röst. Men att medvetet ignorera världen och realiteten 
utanför kanske får negativa konskevenser. Och vad är då priset för att jag 
skapat min inre värld? Den här förvirringen har gjort att jag har börjar fun-
dera och ifrågasätta mig själv och hur jag skall finna en plats utanför min 
inre värld.  

    3

ibland känner jag mig så frånkopplad verkligheten att jag är rädd för vad som kommer 
hända mig när jag möter den.

men ”verklighet” är egentligen ett förvirrande ord eftersom 
betydelsen är oklar och varierande.

jag gör krokodil,
det känns som det mest rationella att göra i den här situationen. 

svällande färg, två olika komponenter som består av svällpasta och akrylfärg. 
tillsammans blir dom till ett material som får olika resultat när det värms upp, 

det sväller.
bokbindarlim som är glansigt och mjukt blandas tillsammans med brunt och lite svart, 

lite mer svart.jag målar på den knöliga ytan. nu torkar det.

min senaste terapeut säger: ”du kanske känner att du har hamnat 
efter i livet och det är därför den känns så svårt att förstå”.

min mamma säger: ”du kanske ska sluta fundera så mycket över 
livet och börja leva det istället”. 



  Kap.2

Jag ser på mitt textila arbete som ett sammanförande av två verksamheter. 
Som i alkemi; hälften vetenskapligt och till andra hälften oförklarligt. 
Jag tror att man kan betrakta alkemi som ett andliggörande av materia. 
Alkemisterna beskrev det som att man befriar essensen från ett material men också 
befriar materialets själ från dess kropp för att sedan återförena dessa i en renad och 
förhöjd form. Historiskt har alkemi handlat om tanken att naturens processer om-
vandlar malm till ädla metaller och slutligen till guld. Det gällde bara att hitta det rätta 
sättet att påskynda dessa processer. En essens eller en hypotetisk materia troddes 
vara livsprincipen för allt levande och icke-levande i den alkemiska läran. 
En hypotetisk materia är det som också binder samman kroppen och själen och fyller 
tomrummet mellan oss och himlen (Burckhardt 1986). Alkemisterna tog också stöd 
från Aristoteles idé om de fyra elementen och dess inverkan; men även 
föreställningen om ett slags femte element, en kvintessens. Alkemi kom senare även 
att handla om att utveckla sitt inre likt en kemisk process. Det kunde göras genom att 
kultivera och förbättra vissa egenskaper hos en människa. Därmed skulle också de 
sämre egenskaperna reduceras eller brännas bort för att till slut ha omformat perso-
nen till ett högre tillstånd. 

Jag ser att jag kan använda den alkemiska läran om hur medvetandet relaterar till fy-
sisk materia som ett stöd i mitt experimenterande, både i relation till min inre och min 
yttre värld. Jag tror på att det är yttre faktorer som inverkar på mina resultat, precis 
som i alkemins lära enligt Burckhardt (1986).
Eftersom min metod oftast är rent experimentell och därmed ganska oförutsägbar 
kan jag inte förutspå resultatet till skillnad från en mer disciplinerad metod där 
resultatet skulle visa sig detsamma oavsett när eller var det utfördes.
I alkemi är ingenting säkert och det finns heller ingen egentlig sanning.
De noteringar som jag gör i mitt arbete vid mitt experimenterande blir ett försök att 
dels förklara för mig själv, dels fungerar det också som ett dokumenterande av 
verkligheten.

I alkemin är inget i universum separerat från något annat, där är allt sammankopplat 
och existerar i relation till varandra. Universum är oändligt. Jag är en del av ett större 
sammanhang, det universum och det tomrum där allt hänger ihop, där allt består av 
samma materia. Där allt levande och även olevande består av samma sak 
(Burckhardt 1986). I min alkemiska process är substans och essens inte separerade. 
I min process finns också passionen i det jag gör, vilket är sammankopplat med det 
faktum att jag ignorerar den realistiska verkligheten. Tillsammans skapar dessa kon-
traster en hypotetisk materia mellan min kropp och själ.

    4

(spiritualiserande) 



låt oss säga at den mörklila herrocken inte var en mörklila 
herrock utan att den istället fick frigöras. 

vad är det som utgör dig? . 

 Kap.3

Mitt textila arbete är experimentellt där jag är materialundersökande. 
Jag går igenom olika textila hantverkstekniker och blandar material och 
experimenterar med dess sammansättning. Mina experiment har målet att 
förändra materialet till något annat, till ett förädlat, förbättrat material genom 
en konsthanverksmässig alkemisk process. Jag ser det som att jag förvand-
lar materialet och ger det en ny sammansättning. Det sker från mitt inre till 
mitt yttre. Grunden ligger i att tillverka alternativa och handgjorda versioner 
av redan existerande textila materialsammansättningar, sånt som vanligen 
finns i kläder och plagg. I min arbetsprocess renar jag mitt material, precis 
som det i alkemisk lära handlar om att rena och reducera materialet till dess 
fundamentala substans. Jag gör det för att själen eller essensen, den hypo-
tetiska materian ska återgå i dess ursprungliga tillstånd. 

Materialet görs obetingat av intryck, känslor och yttre påverkan, frigjort från 
den fasta formen. Renandet kan appliceras på människans inre men även 
på det yttre. I det yttre sker renandet genom att människan frigör sig från 
störande tankar och från yttre påverkningar från omgivningen. Renandet 
skapar en öppen, fri väg mellan kropp och själ. 
För att släppa fram denna själsliga kraft, krävs det en förståelse för verklig-
heten omkring oss och hur vårt universum fungerar (Burckhardt 1986).

jag köper plagget, renar plagget och förvandlar plagget,
en mörklila rock fast i sin egna mörklila ull

i sin bestämda form. jag klipper bort rockens ficklock och slag, jag 
tar bort det som gör den till du.

jag klipper bort ärmsluten och alla knappar, jag klipper snart bort 
hela framsidan. du är inte längre en mörklila herrock,

nu är rocken fri.
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(fundamental substans) 



I min konsthantverkliga alkemiska process påverkar de yttre faktorerna resultatet av 
mina experiment. Både vad som pågår inuti mig och det som finns och pågår runt mig. 
Jag går vanligen in i min egen inre värld, i min process, frånskild det ”verkliga” livet 
utanför tills jag blir påmind om att jag kanske borde följa en mall, en högre 
mening eller strikt metod. Av den anledningen måste mitt arbete med materialunder-
sökning även inkludera en spirituell mening och relation till materialets omgivning. 

blankt blå viskostyg. mörkblå till ljusblå. 
jag målar mörklila svällfärg på blankt blå viskos. fyrkanter och 
rektanglar med mjuka hörn, runda former i olika storlekar. jag 
ristar ut konturerna till formerna i svällfärgen med baksidan av 
en sticknål. nu torkar det.

mörkblå viskos på mörklila ull så att det stämmer,
så att det mörklila övergår i mörkblå.

det är viktigt att det stämmer så att andra kan se det, ingen 
krokodil är blå så det blir svårt att motivera.

stryk fingret över materialet, det känns inte som krokodil. 
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fyrkanter och rektanglar med mjuka hörn, fyrkanter som liknar 
runda former i olika storlekar blir till krokodil.
jag blandar bokbindarlim med mörklila färg, lite svart och målar formerna, 
nu torkar det.

mörklila rock som blir till blå viskoskrokodil i rutor, burberry-rutor,
mörklila rock som blir till krokodil av blå viskos kanske blir en trenchcoat. 
jag blandar mörklila ullrock med utklippta bitar av blå rutig viskoskrokodil,
det är viktigt att veta hur en riktig trenchcoat ser ut och känns.

på blank blå viskos är krokodilen matt,
när svällfärgen har svällt är krokodilen alltid matt men tyget är blankt.

det är viktigt att veta om det ska se ut som en realistisk krokodil,
krokodilmönstret är i naturlig form men tyget är blankt och krokodilen är blå

det är viktigt att studera hur en riktig krokodil ser ut och känns.

det blåa viskostyget med mörklila krokodil som blir blå krokodil,
jag limmar krokodilskinnet på den mörklila herrocken.

det blåa viskostyget med mörklila krokodil som blir viskoskrokodil,
jag limmar det på den mörklila herrocken.
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  Kap.4 

Att arbeta alkemiskt skulle kunna liknas vid DIY eftersom de båda tekni-
kerna handlar om material som genomgår en förvandling. 
Jag har därför valt att relatera mitt alkemiska experimenterande av 
konsthantverk till DIY, Do It Yourself. I min tolkning av alkemi har jag 
experimenterat fram material, men presenterat det i en estetik som finns 
inom DIY. Metoden att kombinera de båda grenarna förklarar 
tillsammans vad som händer med ett material som genomgår en för-
vandling. 

Modedesignern Martin Margiela har arbetat med estetiken och metoden 
DIY som en kritik av modeindustrins snabba producerande av kläder, vår 
relation till kläderna och deras korta livslängd.
Modehuset Maison Martin Margiela arbetar därför mot modets ytliga 
verklighet. Det handlar om kläders åldrande, värdet i hantverks-
traditionen och bevarandet av kläder genom reparation. 

Ett exempel kan vara att materialet som plagget är sytt i kan vara pati-
nerat för att skapa en känsla av åldrande och användande eller täckt av 
damm och smuts. Plagget kan också vara gjort av redan använda kläder 
eller andra objekt (Crewe 2017).

Ett annat exempel är ett sammanfogande av skinnhandskarna som tagit 
formen av något annat. Där är den bakomliggande idén och metoden 
hämtad från DIY. Man kan se en förvandling av skinnhandske till klädes-
plagg. Metoden berör också återanvändning av kläder och accessoarer 
för att skapa något mer hållbart. Mitt undersökande arbete har dock inte 
målet att använda DIY som en metod för hållbarhet, mitt syfte är att se 
förvandlingen.  
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(fysisk förvandling) 



Kap.5   

Min förvandling av materialet sker i kombination mellan min inre och min 
yttre värld. Den inre bilden jag har av hur materialet känns förvandlas till 
den yttre bilden av hur materialet ser ut. Vanligt förekommande inom bild-
konsten är att avbildningen av människans inre och yttre tillstånd tolkas 
genom att ta den igenkännbara människans kropp (hur den känner och 
ser ut) och avbilda den som en skepnad. Genom det har man genom ett 
atmosfäriskt måleri avbildat hur människan ser ut på ett abstrakt plan.

Marlene Dumas är en bildkonstnär vars målningar har varit ett 
hjälpmedel i mitt arbete med textila experiment. Hon använder ett 
fotografi som utgångspunkt när hon porträtterar människan, för att sedan 
lägga till måleriet över fotografiet, som då samtidigt blir en tolkning och 
abstraktion. Kontrasten mellan fotografiets verklighet och måleriets 
figurering blir till en bild som inte ger en rak och realistisk eller entydig syn 
på vem som porträtteras (Solomon 2008). Genom målningarna har jag 
kunnat tolka hur en inre känsla kan se ut på ett fysiskt bildligt sätt. 
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(metafysisk förvandling)



mörklila ullrock som blir blå viskoskrokodil
fyrkanter och runda former blir till orealistisk krokodil genom 
blå viskos.
jag blandar bokbindarlim och mörkblå färg, viskos som blir till 
en trenchcoat, det känns inte som en trenchcoat.
det är viktigt att veta hur en riktig trenchcoat ser ut och 
känns; då går det att känna igen en trenchcoat.

mörklila herrock av ull tar sig ut och möter det blanka blåa 
viskostyget,den mörklila ullen bryter sig ut och blir deformerad 
mörklila krokodil.
overklig mörklila krokodil som blir blå realistisk krokodil men 
det räcker kanske nu.

en tidlös burberry-rutig trenchcoat har vissa regler,
inte krokodilen. 
du ska uppfylla vissa krav för att vara en trenchcoat, jag lim-
mar på mörkblå viskoskrokodil på mörklila ullrock som en trench-
coat har ett ok i ryggen och en stormflik på höger fram.
ställ dig på avstånd och titta på materialet, det ser inte ut 
som en trenchcoat.

mörklila rock i ull bryter sig ut, blå viskos blir mörklila blå 
krokodilrutigt krokodilskinn. nu torkar det.
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(metafysisk förvandling)



Det finns ett inre guld, guldet har en inre realitet precis som en yttre. 
Samma essens som guldet har, har också solen (Burckhardt 1986).

substans och essens kan inte vara separerade, mörklila ull-
rock och blå viskoskrokodil i en alkemisk process är pas-
sionen för det jag gör förenad med min ignorans för en re-
alistisk verklighet där kombinationen skapar en hypotetisk 
materia mellan kropp och själ. en kvintessens.

   11



 Kap.6

Kläder är inte frånkopplat oss som använder dem utan ger oss som personer vår 
essens. Precis som vi har en själ har kläder också en själ, eller så får kläder en själ 
genom levnad och vårt användande av dem. Mellan oss och kläderna finns kanske den 
där hypotetiska materian, eftersom vi och plagget existerat tillsammans i samma stora 
gap. Kläder fortsätter kanske vidare från oss människor ut från kroppen och vår identitet, 
ut i gapet. Eller så fortsätter kroppen vidare och blir plagget. Den mänskliga faktorn i vårt 
görande fortsätter ut genom själen och på våra kläder – precis som i estetiken av DIY.
Andliggörandet av material i min alkemiska process är viktigt för mig då den försätter 
mig i min inre värld. Där får jag ha en annan verklighetsuppfattning och materialet får 
anta den form som jag väljer utifrån min sinnevärld. 

Konstnären Sarah Sze andliggör objekt genom alkemi. Det sker genom sammansätt-
ningar av olika objekt och material där hon ger objekten en relation till varandra. 
Relationer skapas genom att material hittar en förbindelse. Funna objekt som leksaker, 
fotografier, vägkoner blir tillsammans med papper, lim, tejp, bläck, akryl och stål en sam-
mansatt bild av hennes universum. Objekten läses inte längre som enskilda objekt utan 
som olika delar av en ny helhet. Som betraktare av Sze’s verk tar du del i den 
händelse där allt samlas och tillsammans blir till helheten (Wallpaper 2019).

i en händelse där kläderna blir till kropp och kroppen blir till kläder som 
tillsammans bildar helhet. bomullscanvas. som är grunden till mitt krokodil-
skinn. ett äkta krokodilskinn är knöligt av olika färger och toner, det är 
viktigt att studera hur livet och verkligheten utanför faktiskt ser ut. eller 
känns. i verkligheten ligger krokodilskinn och ett par skor på bordet på var-
sin sida, separerade från varandra.
 
jag blandar svällfärg och svart och grön tunn färg som en förenad kropp och 
själ, jag målar svällfärgen på bomullscanvas i ett tjokt lager. innan sväll-
färgen torkar ska jag ge krokodilskinnet sin verklighet av min själ. fyrkanter 
och rektanglar med ojämna hörn, runda former i fel storlek. jag målar kontu-
rerna av formerna i svällfärgen med baksidan av en pensel. nu torkar det.
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(helhet)



I vansinnet är kroppen och själens totalitet uppdelad men inte i enlighet med de element vilka ur metafysisk syn-
vinkel bildar totaliteten. Totaliteten är uppdelad i överenstämmelse med figurer, bilder, vilka innebär att segment av 
kroppen och själen bildar ett slags absurda enheter. Det rör sig om fragment vilka isolerar människan från henne 
själv, men framförallt verkligheten; fragment vilka, genom att avskilja sig själv, har format den overkliga enheten av 
en hallucination och som bara genom denna strukturs självständighet får den att framstå som verklig: ”Vansinne är 
ingenting annat än fantasins störning” (Foucault 1983:106)

 

När människan utvecklar sitt vanvetts godtycke möter hon världens dystra nödvändighet. Djuret som jagar henne i 
mardrömmarna, i hennes försakelses nätter, är hennes egen natur. (Foucault 1983:34)

 Kap.7

    13

jag har förvandlat bomullscanvas till krokodil,
skon är bomullscanvas med själen av krokodil. det är viktigt att veta hur ett 

par skor i riktigt krokodilskinn ser ut och känns, 
då kan jag göra karriär av det här. 

krokodilskinnet är verkligheten och kroppen är en sko, 
jag limmar med lim på krokodilskinnets baksida, jag ska täcka hela skon.

(brutal verklighet)



.

om skon inte blir helt täckt blir den inte en riktig krokodilsko,
krokodilskinnet är inte jämnt med skons yta. 

kanterna fäster inte,det blir hänsynslöst och oförnuftigt. 
hämningslös krokodil. 

innan svällfärgen torkar ska jag ge verkligheten sin sanna känsla. fyrkanter 
och rektanglar med skoningslösa hörn, runda former i omänkslig storlek. 

jag ristar ut känslan i svällfärgen med en kökskniv. 
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”Frigjord animalitet kan man inte bemästra annat än genom dressyr och brutalitet” (Foucault 1983:88)

jag klipper krokodilskinnet i mindre bitar med en slö sax, 
var tyst, blunda och stryk handen över verkligheten, det är nog vansinnet.

Mitt arbete är experimentellt där jag är materialundersökande. Inför vårutställningen arbetar jag med 
fem stycken plagg och fyra par skor i en sammansättning.

sammansättningen som resulterar i ett utsnitt ur en inre händelse där mate-
rialen blir till kläder och kläderna blir till material av den hypotetiska 
materia som förenar kropp med själ. i min sammansättning av kläder och skor 
binds helheten samman av en hypotetisk materia som i mötet med verkligheten 

separeras från helheten, som i ett vansinne. 

blunda och stryk handen över materialet, det är krokodil.
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muterad ull, 2019   

 viskoskrokodil 1.0, 2019 

 viskoskrokodil 1.2, 2019  

  linpäls 1.0, 2019 

linpäls 1.2, 2019  

  strävhårig linpäls, 2019   

(förvandlingsindex)      

 blankt skinn, 2019 

 ödleskinn, 2019

  linpäls 2.0, 2019 

     krokodilskinn, 2019  
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(förvandlingsindex)      

cost-cutting fur coat, 2019   

 efficient crocodile viscose coat, 2019 

  administrative linen skirt, 2019 

executive rodeo boots, 2019 

 crocodile walkers, 2019 

deskbound leather jacket, 2019   

office runners, 2019 
 operating fur loafers, 2019 



(slutstadium) 

Mitt arbete är ett experimentellt utforskande av sammansatta material och textila hantverkstek-
niker. Genom konsthantverkstekniker och material som lin, bomull, svällfärg, lim och silikon har 
jag gjort handgjorda versioner av material som används att göra plagg av, men även påhittade 
material. Det ett arbete som riktar sig till mode med en konstnärlig intention. Jag har valt plaggen 
utifrån den verklighet jag inte vill till komma ut till. Plagg och skor som används av vad man kan-
ske skulle kalla en vanlig människa, detta är ju dock beroende på vad man lever i för verklighet. 
Det symboliserar nog kontorsvärlden, den verklighet jag inte vill ut till. 

En tanke har varit att experimenten kan öppna upp för alternativa sätt att producera. Att experi-
mentera och testa är ett bra sätt att lära sig hitta vägar, eller genvägar, där själva experimenteran-
det och DIY blir en konsthantverklig alkemisk process.

I experimenterandet har jag tänkt på vad som händer med materialet när jag försöker återskapa 
det för hand. När den imaginära bilden av hur materialprovet ska se ut inte överensstämmer med 
det färdiga fysiska resultatet, gjorde att jag gav materialet en filosofisk mening. Jag har tänkt att 
det absolut går att göra skinn och päls själv för hand, men som till utseendet kanske blir förvrängt 
genom representationen i verkligheten och yttre påverkan som mina estetiska beslut. 

Jag har funderat över vansinnet, vad för typ av vansinne arbetar jag med? Är det övertygelsen att 
mina material är äkta eller är det min omvärldstolkning av modeindustrin som är vansinnet? Är det 
mitt eller någon annans vansinne? Frågan har följt mig genom arbetet och jag har inte velat eller 
kunnat ge ett definitivt svar. Ett definitivt svar känns låsande. Jag tror inte att det finns några rätta 
svar. Om vansinnet är ett tillstånd finns känslor av att befinna sig i det. Känslan av att stiga in i 
vansinnet  där verkligheten är skev och oklar. Den osammanhängande, trasiga och förvrängda 
bilden av verkligheten. Därför gjorde mig själv en tjänst när beskrev mitt arbete som ett experi-
mentellt utforskande av material, för att det gav mig ett skydd och ett försvar mot mig själv genom 
arbetets gång. Jag befriade mig själv från första början, fri att definiera mitt egna vansinne. Det 
tillät resultatet att inte bli förutbestämt och jag kunde köra på utan hämningar. 

På examinationen presenterade jag mina gestaltade plagg på dockor av metallduk av järn. 
Jag experimenterade med olika textilers uttryck i mellanrummet mellan kläderna och metallnätet. 
Tyll, småblommig-chiffong och metallic-lycra knölades ihop under nylonstrumpor och formade 
karaktärer. Runt om placerade jag ut skorna på golvet, i oordning och i omaka par. Beroende på 
hur jag placerade skorna satte det stämning på gestaltningen som helhet. 
Jag tog inspiration från den galna Edith ”Little Edie” Bouvier Beale i dokumentären om Gray Gar-
dens, som lät stänga in sig i sin drömvärld, i ett stökigt förfallande hus utan att bry sig om verklig-
heten utanför. Den röriga blandningen alla galna tyg intryckta i strumpan skapade essensen av 
karaktärer som kläderna placerades på. För att visa förvandlingen av mina material och plagg har 
händelsen frusit i tiden och inte hunnit ändra fram, precis som i målningarna av Francis Bacon där 
de människoliknande figurerna har stannat i rörelsen som gestaltar känslan av vansinnet. 

Minna Palmqvist som var opponent under examinationen såg mitt arbete som poetiskt, där jag sö-
ker och söker. I texten finns en rytm och ett maniskt upprepande. Hon öppnade för en intressant 
diskussion om mitt arbete och hur jag kan ta mig an framtiden, att min styrka är att jag ser mitt 
materialexperimenterande kopplat till mode och dess strömningar och dåliga sidor.

Minna Palmqvist sa: du är en konstnär som filtrerar genom mode. Några ord som jag verkligen 
uppskattar. Jag uppmanades att stanna i min egna värld och inte tänka på vad jag måste göra, 
det finns mellanvägar för oss som inte känner oss bekväma i verkligheten, men att det kan vara 
bra att lära av andra. 
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Inför vårutställningen arbetade jag med golvet i rummet, färgen av plastmattan på golvet och den 
vita väggen. För att försöka separera det overkliga från det verkliga utan att röra till det för mycket 
gjorde jag golvet i en liknande grå som plastmattan, men i tunna träskivor som skars ut i former som 
spegelskärvor. Jag målade ihop golvet och väggen så att det inte gick att urskilja var väggen eller 
golvet började. Jag lade till idén om spegeln som ytterligare ett element, som inte ger en klar spe-
gelbild utan snarare en grumlig deformerad spegelbild. Som en förvrängd spegling av verkligheten. 

I efterhand vill jag inte att något gjorts annorlunda, snarare känner jag ett extremt starkt behov att 
göra mer, jag har mycket kvar att göra. Jag tänker mycket på hur jag ska fortsätta då det här arbetet 
har skapat ett sätt för mig att arbeta ohämmat, utan egentliga hinder. Jag har mycket kvar att testa, 
därför har jag mycket kvar att göra. 

En senare fråga som dykt upp är om jag ska berätta om min metod att göra dessa materialsam-
mansättningar, eller om jag ska hålla det hemligt. Till viss del vill jag hålla det hemligt för att skydda 
mig från att någon stjäl mina idéer, eller kopierar min metod. En annan del av mig vill skamlöst skry-
ta om vad man kan åstadkomma med t. ex. textil och bokbindarlim om man bara vågar testa och tro 
att det är möjligt. Oavsett om någon skulle sno min metod och göra samma sak, resulterar det inte i 
samma uttryck. Handens avtryck är unikt, och mina materialsammansättningar kommer ur metoder 
som arbetats fram genom handens görande i många upprepande steg som lärt handen vad den ska 
göra. Jag anser därför att jag äger min metod.

Under examinationen fick jag frågan om mitt projekt var ett porträtt av mig själv och jag svarade 
svagt att det var jag som var krokodilen. 

Precis som krokodilen, har kanske vansinnet legat där och lurat i vattenbrynet, väntat på att få slita 
mig i stycken. Jag har ju bara försökt applicera min inre värld på den yttre. För jag tror att andra 
kanske känner samma sak eller kan hålla med mig.

krokodilen är den inre friheten där jag får fortsätta experimentera, men möter 
den inte överensstämmande verkligheten

krokodilen är den mänskliga naturen, fångad i kontors buren, framför en dator 
tills jag dör. 

jag gör ju bara som rösten säger åt mig. var fri. 
blunda och stryk handen över materialet, det är krokodil.
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