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Bilaga 3-Inspiration av konstnärer 

Nedan följer fyra konstnärer som inspirerat mig inom denna studie. 

3:4:1 Richard Long 

1Richard Long är en konstnär mest känd för sina 

installationer som utförs i naturen under långa 

vandringar, ofta är verken utförda i material från 

naturen. 1960 publiceras ett svartvitt fotografi på 

hans verk A line made by walking, en performance 

som sker på en äng med gräs. 1966 upprepade han 

processen, men använde då materialet snö. Båda 

verken är gjorda med Richard Longs fotavtryck, 

som därefter försvunnit. Så här beskrivs och 

ifrågasätts konstverket av författaren Dieter Roelstraete: 

Did the work exist for no longer than the twenty minutes it took Long to make the narrow strip 

of flattened grass appear, or does the work continue to exist in its ongoing transportation, as one 

of the more potent rumours within Conceptual art folklore, across time, all the way up to its 

current, book-length consideration? Are we currently in the process of remaking A Line Mady by 

Walking?2 

 I denna studie har jag arbetat tillsammans med fokusgrupperna, i materialet snö, som efter en 

tid smälter bort. På så sätt har konstverket funnits och finns dokumenterat genom fotografier 

av konstverket. 

 

 

 

                                                             
1 Bildkälla: Long, Richard, A line made by walking 1960 https://celluloidwickerman.com/2016/08/13/responses-
richard-longs-a-line-made-by-walking-1967/ Besökt 2019-12-10 kl.10.00 
2 Roelstraete, Dieter, Richard Long, A line made by walking, After all books publishing, 2010, s.3 



Självständigt arbete 30 hp  Make A Mark 
Konstfack 2019                                                     - En studie om att medvetandegöra handen i ämnet bild. 
Bilaga 3  Anna Pokrovskaja IBISGR15 
 

2 
 

3:4:2 Chuck Close 

3Närmast min egen studie hittade jag konstnären Chuck 

Close4som arbetar i en fotorealistisk stil och majoriteten av 

hans målningar är gigantiska porträtt på människor. 

Huvudsakligen är bilderna utförda med hans egna 

fingeravtryck, vilket inger en llusionatoriskt effekt; på 

avstånd ser de ut som fotografier på människor, men på nära 

håll blir det tydligt att bilden består av hundratals 

fingeravtryck. I min workshop vill jag komma bort från 

ordinarie A4 ark och arbeta i större format på en snöduk. 

 Generellt vill jag påpeka att inspiration är ett svårt koncept. 

En insikt blev att ger man som pedagog för mycket 

inspiration riskerar det att förvirra gruppen, ger man för lite 

riskerar man å andra sidan att gruppen kopierar exemplet de sett. Därför valde jag bort att ge 

en inspirationskälla som konstnären Chuck Close, detta för att medvetet undvika att visa 

andra konstverk utförda med händer.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Bildkälla: Chuck, Close, Fanny, 1985 

https://mymodernmet.com/chuck-close-fanny-fingerpainting/ Besökt: 2019-11-27 kl.12.00 

4 Close, Chuck, Hemsida, My modern met. 2019 
https://mymodernmet.com/chuck-close-fanny-fingerpainting/ Besökt: 2019-10-01 kl.09.00 
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3:4:3 Natalie Irish 

5Konstnären Natalie Irish6 utför storskaliga porträtt gjorda 

med hennes läppar och läppstift. Motiven är ofta pop-

artister som Marilyn Monroe, Jimi Hendrix eller Roy 

Rogers. Natelie Irish har inspirerat mig med att använda 

den egna kroppen, i kombination med färg och läppstift. I 

min studie använder fokusgruppen handen i kombination 

med vattenfärg på materialet snö. Natalie bokstavligen 

kysser målarduken och verken är ofta i storformat. Irish är 

verksam här och nu, i USA, och har bland annat talat om 

sina verk på Conan O Brians tv-show. Jag valde att visa 

konstnären Natalie Irish som min primära inspirationskälla 

för fokusgrupperna.  

Jag studerade hur konstnärerna Close och Irish gick tillväga när de producerade sin konst, jag 

tittade på rörliga bilder och fotografier på deras hemsidor, som jag hänvisar till ovan. Deras 

arbete började icke figurativt med endast fingeravtryck eller läppavtryck på duken och 

fortsatte vidare till att bli stora figurativa konstverk med hundratals tryck. Jag inspirerades av 

deras metod att arbeta och valde att överföra denna till min workshop med fokusgrupperna. 

Skillnaden där var att fokusgrupperna arbetade kollektivt med sina verk och hade en kortare 

tidsram att producera slutprodukten. Detta ledde till att det blev färre tryck på en begränsad 

yta. 

 

                                                             
5 Bildkälla: Irish, Natalie, Revolution, 2013 
 https://www.natalieirish.com/gallery/402xg692nt3fhuq55bcr1s7ka3t682 Besökt: 2019-10-10 kl.09.00 

6 Irish Natalie, Hemsida. 2019 

 https://www.natalieirish.com/ Besökt: 2019-10-10 kl.09.00 
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3:4:4 Liu Bolin 

7Konstnären Liu Bolin8 (fotnot) arbetar med fotografier 

och skulpturer i vilka han skapar en illusion av 

verkligheten, samtidigt som han skickligt har 

kamouflerat människor eller objekt in i bilden genom 

att måla deras kroppar. I min studie arbetar jag med 

fotografier som dokumentation och har tagit inspiration 

av Liu Bolin vid introduktion till uppgiften med 

fokusgrupperna. 

De illusoriska osynliga konstnärsbilderna som kinesiska artisten Liu Bolin avbildar, gav mig 

idén att tala med fokusgrupperna om en större helhet. När vi talar om en bild, oavsett om det 

är en bild av ett fotografi eller en målad bild, är den uppbyggd av mindre komponenter. I 

fotografier skulle vi kunna kalla dessa för pixlar. Speciellt med Lius fotografier är att på 

avstånd ser de ut som ett fotografi, men vid närmare granskning av fotot är det möjligt att 

upptäcka att det står en man (Konstnären själv) gömd som en kameleont i 

fotografierna.  Bolin har skickligt målat över sina kläder och sin kropp för att förvandla alla 

dessa mindre delar som passar in i bilden. Dock har han använt ett verktyg, annat än 

handavtrycket, för att skapa sin bild.  Bolin blev en inspiration, för att förklara för 

fokusgruppen hur endast ett avtryck av en hand kan ge en sorts bild men när vi kollektivt 

trycker tillsammans finns möjligheten att skapa någonting större.  

 

 

 

 

                                                             
7 Bildkälla: Bolin, Liu, Ground Zero, The invisible man, 2011 
 https://www.flickr.com/photos/brattmuseum/8447559915/  Besökt: 2019-10-20 kl.09.30 
 
8 Bolin, Liu, Hemsida, my modern met. 2019 https://mymodernmet.com/body-painting-contemporary-body-art/ 
Besökt: 2019-10-20 kl.09.30 
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