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Inledning

Innan jul genomförde Daniel och jag en serie endags-workshops där vi, utifrån vissa ord 
vi skrivit ner på förhand, snackade oss fram till en kul idé som vi sen utförde. Resultaten 
av våra workshops var underordnade leken, agerandet (att göra) och experimentet. Vi 
ville framförallt pröva att sätta kreativiteten i system genom att tvinga oss fram till 
oväntade lösningar och idéer genom de kategorier av ord som vi listat. Tanken var att 
påbörja masterprojektet utan att vi själva visste om att vi hade börjat. Förhoppningen 
var, att det genom den process vi satt igång skulle uppstå en idé som vi kunde ta 
vidare. Varken Daniel eller jag visste nämligen under lång tid inte vad vi ville göra som 
masterprojekt. Jag hade prestationsångest, upplevde masterprojektet som alltför laddat 
och var allmänt trött på grafisk design som idé och framtida yrkesbana.

Den idé vi senare kom på var heller inget som man kunde tänka sig fram. Den uppstod 
snarare ur ett skämt eller kanske ett vågat förslag eller galen idé, vilket kanske är vad ett 
skämt egentligen är. Vår idé är också ett  resultat av vårt samarbete och föddes direkt 
ur våra workshops innan jul. Jag hade aldrig gett mig in i projektet på egen hand. Det 
var kittlande att se om vi faktiskt kunde genomföra vår drastiska idé eftersom det skulle 
innebära extremt mycket jobb. Man kan säga att vårt projekt har varit ett försök på att 
leva efter följande citat:

 
“It’s important to be allowed to do swan-dives on to concrete in the name of 
uncertain outcomes; and to be able to throw a brick in from time to time.”

– Gwynneth Porter, i Nu Publications (no.1), Chaumont, 2005

Idéen…

…som vi formulerade den i vår projektbeskrivning från den 5/1 2009. Jag har valt att 
inkludera majoriteten av den i den här rapporten eftersom jag tycker det är intressant för 
utvecklingen av projektet.

“’There will be no printed catalogue for 2009. Together with professors group we 
considered very carefully about this and came to the conclusion that we do only 
web format. Since printed catalogue push the deadlines too early and most of the 
students even haven’t started the projects, which make texts and images in the 
catalogue often irrelevant. Also due to type of work is shifting to more site specific, 
text based, performance, moving images which make also difficult to create 
material beforehand.’

– Ikko Yokoyama, Head of exhibition i mejlet ‘Guidelines for the degree 
exhibition 2009’ från den 2/12 2009

Årets utställning på Konstfack skall inte ha någon tryckt katalog. Det skapar ett 
unikt tillfälle för oss att göra en själva – som vi vill. Idéen är att vi skall skapa ett 
masterprojekt för varenda elev som tar examen på varje institution för att sedan använda 
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detta material till en examenskatalog. Katalogen presenteras sedan i utställningen som 
om den vore ‘den officiella’. Av de masterprojekt vi skapar är målet och förhoppningen 
att ställa ut sju (7) projekt i anslutning till projekt från respektive institution varav 
projektet på GD&I är ett stånd där vi säljer vår katalog. De resterande projekten vi 
skapar kommer endast att finnas representerade i katalogen.

Vårt mål är att ha en rolig process med mycket göra och mindre grubbla och 
att i slutändan presentera en stor mängd idéer under ett gemensamt tak – 
utställningskatalogen, som är tänkt att fungera som en idébank över de idéer vi skapar 
under projektet. Målet är också att så många som möjligt ska ta vår katalog för den 
officiella och att det ska överraska och väcka uppmärksamhet under utställningen.

Motivation

Man kan se det som att projektet har två nivåer. På en basal nivå är det ett projekt som 
handlar om att hitta på många små roliga, smarta eller fina idéer. Dessa idéer kommer 
kunna tala till vem som helst. En besökare som inte har ett intresse av fördjupning kan 
se en samling idéer som hon lätt kan ta till sig. På denna nivå är hela projektet väldigt 
brett.

Den andra nivån är inte omedelbart synlig. Som besökare är den enda chansen att 
upptäcka den andra nivån att inse att projekten på utställningen inte överensstämmer 
med projekten i katalogen. När man förstår att utställningskatalogen egentligen inte 
gäller för hela utställningen utan att den istället är ett av de utställda projekten, samt 
att hela innehållet i katalogen är fabricerat som del av detta projekt väcks andra frågor. 
Dessa frågor lämpar sig bättre för de som är intresserade av fördjupning.

Vi har i punktform beskrivit vår personliga motivation och vad vi vill ha sagt med 
projektet:

• Projektet ifrågasätter nödvändigheten av olika inriktningar på konstskolorna. Om man 
ser oss två som noviser inom de andra facken så ifrågasätter det även utbildningen i 
sin helhet. Detta ifrågasättande grundar sig i att vi vill ha sagt att man kan applicera en 
kreativ metod på vad som helst. Får vi nödvändig bakgrundsfakta (research) så kan man 
använda oss till praktiskt taget vad som helst när vi tar examen.

1. En en kreativ metod kan appliceras på vad som helst.

• Projektet handlar också om seende och är tänkt att ifrågasätta vad man kan lita på; när 
man tror att man tittar på ett projekt från någon på ID i Konstfacks utställningskatalog 
så är man ovetande om att man endast håller i en “kuliss” av en utställningskatalog.

2. Ifrågasätt även (kanske i synnerhet) de varumärken du håller för trovärdigast.

• Vår metod som bygger på ett lekfullt förhållningssätt kommer förhoppningsvis ge oss 
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energi att göra ett enormt arbete. Det lustfyllda arbetet är en viktigt personlig motivation 
för vår del och i det ingår bla. att ta tillvara på möjligheterna som skolan erbjuder i form 
av verkstäder. Metoden är också ett sätt att avdramatisera masterprojektet som vi till en 
början upplevde som mycket stort.

3. Gör man någonting man älskar blir slutresultatet bättre.

• Ytterligare en viktig del av det lustfyllda arbetet är att jobba i ihop vilket vi tror påverkar 
slutresultatet. Vi kommer förmodligen även att ta hjälp av andra för att färdigställa 
projektet.

4. Att arbeta ihop gör resultatet större än summan av projektets ingredienser.”

Metod

Vi delade upp de 12 första veckorna i tvåveckorsintervall där vi jobbade med 6-10 projekt 
per intervall. De utfördes i workshop-/brainstormform tillsammans, i ett försök att 
tillvarata lust och kreativitet i en tillåtande process där vi ville genomföra ‘allt’ vi kom 
på. Vi dokumenterade arbetet under projektets gång och skapade vårt eget innehåll till 
katalogen under dessa arbetsveckor. Onsdagar satte vi av för arbete med katalogen. Vi 
valde att realisera mellan 40 och 60 projekt i idéform: text och bild av modell eller skiss 
samt att ställa ut sju (7) stycken färdiga utställningsbara projekt.

Arbetsgång

I princip har vi följt vår projektbeskrivning och gjort 6-10 projekt per två veckor. Vi har 
varit bra på att planera och kunnat förutse och tackla problem som uppkommit. Vår 
planering och framförhållning har varit nyckeln till att vi hunnit med så mycket. Att vi 
varit två i projektet har också bidragit att vi alltid har haft någon att stöta och blöta 
tankar och funderingar med vilket också bidragit till att vi kommit längre.

Något som jag var orolig för i början var att vårt projekt inte skulle utveckla sig. Vår idé 
kändes så konceptuell (-t vattentät) att det enda vi behövde göra var att utföra den i 
tjugo veckor. I början hade jag svårt att se var utvecklingen skulle ske.
Efter att ha blivit förvarnade om att projektet kunde uppfattas som provocerande – att vi 
utgett oss för att kunna prestera lika bra eller bättre som någon med fem års högskola 
i ryggen, inom ett fält vi bara har ett hum om – brottades vi länge med hur vi skulle flytta 
fokus från att projektet enbart skulle uppfattas som provocerande, till att handla om 
vår idé – att man med en kreativ metod kan skapa idéer inom olika områden även utan 
specialkunskap.

Daniel och jag pratade mycket om att bredda katalogen och låta den vara något mer än 
bara en presentation av de projekt vi gjort. Bla. diskuterade vi att ha ett övergripande 
tema för alla projekt som man skulle kunna upptäcka efter ett tag. Vi hade också på 
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förslag att diskutera något kring vårt projekt i stort i katalogen genom gamla och nya 
texter på olika teman.

Lösningen på båda dessa problem blev att okommenterat inkludera ett antal texter på 
teman som ‘Vad är kvalitet?’ och ‘Vad är kreativitet?’ i katalogen. De frågeställningarna 
fick rama in vårt projekt och ledde senare till en precisering av vårt projekt. Två viktiga 
tillfällen i vårt projekt där vi blivit tvungna att revidera vår projektbeskrivning och 
omformulera oss var mid-term presentation och vårt första möte med Eric Ericsson, vår 
externa handledare. På ett övergripande plan känns det som att det enda ett projekt går 
ut på är att renodla den ursprungliga tanken, för att kunna kommunicera den till någon 
annan utan hinder.

Vår projektbeskrivning kom att lyda:

“Vårt projekt bygger på att generera idéer, där vi använder lek- och lustbetonade 
workshops som en metod för kreativt skapande.

Som en del av vårt projekt sammanställer vi en katalog över idéerna, 
tänkt att fungera som en idébank. Eftersom det inte trycks någon officiell 
utställningskatalog i år vill vi lansera denna idékatalog som ‘den officiella 
utställningkatalogen’. Med hjälp av vår workshop-metod skapar vi 40-60 
‘masterprojekt’ på sju av Konstfacks institutioner, utifrån idéen att man efter en 
konstnärlig utbildning kan applicera sin kreativitet på olika discipliner.

Katalogen är viktig för att kunna presentera och jämföra våra projekt på lika villkor 
som de äkta masterprojekten. Denna jämförelse gör det möjligt för oss att väcka 
frågor som rör kvalitet och värde i ett projekt, i relation till besökarens upplevelse 
av nyssnämnda. Kommer man kunna skilja ett textilprojekt av en masterstudent på 
T, från ett textilprojekt av två masterstudenter på GD&I?

För att ta ansvar för de frågor som väcks kring värden och kvaliteter i ett projekt 
samt frågor som rör interdisciplinäritet och kreativitet har vi engagerat följande 
skribenter:

Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet 
har bidragit med en text om kvalitet och kvantitet. Ronald Jones, professor på IS 
skriver på temat “Vad är interdisciplinäritet”.  Louise Mazanti, även hon professor 
på IS skriver om “Vad gör en idé värd något?”. Skribenten Hannes Rydell skriver 
om “Vad är kreativitet?”. Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid 
Uppsala Universitet, skriver en text om kvalitet ur ett autenticitetsperspektiv. Vi 
har även valt att inkludera två tidigare publicerade texter, ‘Meaningless Work’ av 
den amerikanske konstnären Walter De Maria och en text ur ‘Det surrealistiska 
manifestet’ av André Breton.”

Hade vi vetat från början att vårt projekt skulle komma att handla om var kvaliteten och 
värdet ligger i ett projekt så tror jag att vi hade försökt pröva flera olika metoder under 
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vår process. Vi hade en plan om att varje tvåveckorsperiod skulle ha ett nytt tema och att 
vi skulle försöka sätta oss i olika situationer för att komma på olika sorters idéer. Rätt 
snart upptäckte vi dock att flera projekt släpade kvar till påföljande period. Lösningen 
blev att hålla fast vid den metod vi redan behärskade. Vi har däremot raffinerat vår 
metod genom att utveckla kategorierna och orden som vi använt.
Reflektion

Vårt projekt har tagit sin utgångspunkt i det skriva ordet. Alla projekt har kommit till 
genom en diskussion. Den typen av konceptuella idéer som utgör vår katalog är i hög 
grad ett resultat av vår metod. När man är två som ska vara överens om att en idé är värd 
att genomföra måste den gå att förklara på ett enkelt sätt. Idéen måste också vara så 
tydlig som möjligt eftersom den ska gå att genomföra på två dagar och kunna illustreras 
med ett foto.

Så här i efterhand tycker jag att vi också använt kreativt skrivande som metod för att 
skapa våra projekt. Ungefär som André Breton förespråkar – att sätta sig ned och skriva 
ner det som kommer för en – har vi till stor del skapat våra projekt med den metoden när 
vi har skrivit projektbeskrivningarna till katalogen.

Något Daniel och jag diskuterat många gånger är ‘korta mot långa idéer’. En kort idé 
liknar det jag beskrev ovan, medan en lång idé är något man inte i kan snacka sig fram 
till på samma sätt, en idé som i högre grad utgörs av en känsla eller en tanke. Kontentan 
av det resonemanget är att det inte går att snacka sig fram till projekt som bygger på en 
känsla.

Jag hyser stor respekt för konstnärer som kan översätta en känsla till form utan 
förklarande text eller extra bildmaterial. Efter att ha jobbat konceptuellt i många projekt 
under hela min skoltid tycker jag i slutändan ändå att känslan vinner över konceptet. De 
projekt jag gjort som bygger på en poetisk tanke har fått stå till sidan i det här projektet. 
Den typen av projekt kan jag sakna i vår katalog och jag kan sakna att arbeta med dem.

I likhet med rädslan att vårt projekt har varit så konceptuellt vattentätt att det inte skulle 
utvecklas, hyste jag en farhåga om att den konceptuella oklanderligheten skulle bidra 
till att avslöja vårt projekt som fabricerat. Riktiga projekt är nämligen aldrig felfria. 
Konceptuella idéer, tycker jag, kan ha en tendens att vara för perfekta.

I den islamiska bildkulturen är det förbjudet att avbilda ett mönster med full perfektion 
eftersom det är likställt med att avbilda Gud. Att avbilda Gud är förbjudet eftersom Gud 
är den ende som är kapabel att skapa något som är perfekt. Det intressanta här, är att 
denna idé nästan innehåller något av ett koncept: att något blir betydligt mer intressant 
om det inte är fulländat, om det finns en spricka eller ett fel någonstans. Tänk bara vilken 
historia och kulturell inblick ett ofärdigt mönster kan erbjuda. Det är som att man inte 
ska använda sig av svart när man målar, för att det blir en död yta, utan istället blanda 
sig fram till svart av andra kulörer.

– – –
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För varje idé som finns representerad i katalogen gissar jag att vi har förkastat 20 
stycken. Att komma på så många hållbara idéer har varit en prövning. Det var på 
gränsen till det möjliga och vi har några gånger kommit tomhänta från våra brainstorm-
sessioner.
Vi har diskuterat och vart igenom en mängd idéer under våra samtal där vissa kommit 
att prägla vårt arbete och projektet i stort. Det är idéen om appropriation – att tillägna 
sig tekniker och använda i sin egen praktik;  att alla kulturella processer handlar om att 
refererar, citera och hänvisa till andra kulturella skeenden; samt idéen om Post craft, 
konceptuellt konsthantverk – att göra idéen men låta någon annan utföra den.

– – –

I tidigare i projekt har jag alltid upplevt brist på tid, att inte ha tid att slipa på detaljerna 
och att helheten blir lidande pga. det. Daniel och jag har både arbetat med att skapa 
innehåll, formge och presentera vårt arbete. Det vi glömde i processen med att generera 
innehåll är att det också är viktigt att ha tid för att redigera det. Att vi inte satte av en 
vecka för det är den enda missen i vår planering, som jag ser det. Vi har dock planerat 
så väl att vi kunnat hålla en back-up-vecka helt fri under hela projektet där vi kunde gå 
igenom katalogen grundligt flera gånger innan den gick till tryck. Hjälp med korrektur 
utifrån blev substitut för redigeringsveckan.

Vi hade även en utomstående (verklig) redaktör, Klas Ekman. Vi kontaktade honom för 
att granska våra texter om projekten och försöka få ett mer nyanserat språk. Att skriva 
femtiofem projekttexter resulterar lätt i en språklig likriktning. Efter utställningens slut 
fick vi ett mejl från Klas där han skrev att han nu hade kollat på www.konstfack.info och 
att han hade gått på alla projekt(!). Vi blev lite osäkra på om han förstått vad hans jobb 
som redaktör gick ut på, om han förstått vår idé eller om han trodde att han redigerade 
texter till riktiga projekt. Gjorde han ett bättre jobb i och med att han inte hade förstått 
vår idé och hur hade det skiljt sig om han hade vetat?

– – –

I början av vårt projekt pratade vi om vårt arbete som ett utifrånperspektiv på 
designdiscipliner besläktade med vår egen. I efterhand tycker jag snarare att det har 
handlat om att få inblick i sin egen process. När jag tittar på de projekt som vi gjort och 
att de är del av en katalog på 164 sidor så känns projekten som ett utifrånperspektiv på 
mitt sätt att arbeta.

– – –

Appropå värdet av ett projekt så har det största värdet i vårt arbete överlägset varit 
samarbetet. Övriga värden på värdelistan som nog samanfattar rapporten på ett bra sätt 
är:

– kul, glädje, lust
– insikt om idéskapande och begränsningar
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– självinsikt genom samarbete, prövning/press, verbal förmåga
– struktur, tidsplanering
– gediget arbete – kvantitet
– spännande diskussioner
– spännande möten/nya kontakter
– spännande frågor

Examination

Målet med vårt upplägg vid examinationen var att förmedla känslan till publiken som 
katalogen skulle ge besökarna i utställningen, utan att avslöja själva katalogen. Att göra 
en vanlig PowerPoint-presentation tilltalade varken Daniel eller mig. Vi var sugna på att 
göra något annorlunda och valde att leka med själva examinationsformen. Därför var 
presentationen tudelad – första halvan berättade att vi gjort en katalog och andra halvan 
avslöjade vi att vi hade gjort allt i katalogen.

Egentligen är det först nu, efter utställningen, som vi kan se resultatet av hela projektet. 
Vi borde examinerats nu eftersom själva utställningen och det sammanhanget var 
så viktigt för att kunna bedömma och utvärdera vårt projekt. Möjligen hade vi gjort 
presentationen annorlunda idag.

Jag upplevde opponeringen som svår. Eller snarare William Easton som svår. I stunden 
upplevde jag det som att hans ego ställde sig i vägen för ett intressant samtal och en 
öppen dialog. Jag upplevde det som tyckande från hans sida och en ovilja att höra 
våra svar på hans frågor. Han kom med kritik på saker som vi inte jobbat med, som 
att utveckla karaktärerna på Internet. Det hade varit ytterligare ett sätt att skapa 
trovärdighet men vi hade valt att fokusera på annat i projektet, vilket jag också tycker att 
vi förklarade.

Jag hade önskat att han var lite mer lyhörd och låtit oss svara på hans frågor. Det hade 
skapat en dialog. Det borde också finnas riktlinjer för vad en opponents roll är som jag 
undrar om William Easton hade sett. Han sa tex. att han var där för att godkänna oss. 
Det har han inget med att göra. Spårlösa kommentarer som “man ska aldrig börja med 
en ursäkt”, tycker jag visar på att han behövda hävda sig i situationen.

Jag tycker det var synd att vi inte fick möjlighet att förklara det som vissa tyckte var 
oklart med vår presentation, som tex. Matilda fick göra. Vi valde att ta upp en del saker 
i själva presentationen och lämna tex. process och detaljer om tillvägagångssätt till 
frågestunden. Vi hade gärna berättat om vår workshop-metod under frågestunden. 
Förmodligen hade det varit en bra idé att träffa William Easton på förhand. Jag tycker 
också att det var konstigt av Joanna att, som jag minns det, diskvalificera publiken och 
frågestunden genom kommentaren (fritt ur minnet): Eftersom vi inte sett katalogen så 
förstår vi inte vad ni gjort och därför kan vi inte snacka om det nu.
Jag är av den bestämda uppfattningen att det alltid finns saker att prata om. Det tyckte 
jag opponenter som Kersti Grunditz tydligt påvisade. Förstår man inte så frågar man och 
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skapar en dialog kring det som är oklart. Det misslyckades William Easton med enligt 
min mening.

Jiri gav oss andra perspektiv på examinationen under tretimmarsfärden till Hans den 24 
april. han kom med kommentaren att vi hade sålt in vårt projekt istället för att presentera 
det. Det kan jag hålla med om och jag kan förstå om presentationen uppfattades så. 
Den var (återigen) vattentät och lämnade kanske inte utrymme för frågor på ett naturligt 
sätt. Tyvärr så framkom inte den kritiken under opponeringen. Det hade kunnat bli ett 
intressant samtal även det.

Både Daniel och jag blev ställda av William Eastons karaktär vilket yttrade sig i att 
Daniel frågade vad kritiken bestod i och jag sa: ‘Men vad fan skulle vi gjort då!?”. Både 
Daniel och jag har en pedagogisk tilltro och förmåga men vi var nog så trötta på vår 
egen process att vi delvis hastade förbi den i viljan att förlänga det lustfyllda skapandet 
i projektet. Vår presentation blev ytterligare ett projekt och det var kul men kanske inte 
tillräckligt pedagogiskt på alla plan.

Vi fick många komentare efter examinationen om att vi hade lyckats med att förmedla 
känslan av osäkerhet i förhållande till det man tittar på och ifrågasätta det man håller 
för trovärdigt. Vi fick också många kommentarer om att det varit inspirerande och roligt 
att ta del av. Precis som i utställningen två veckor senare lyckades vi få även insatta 
personer att ifrågasätta om katalogen var riktig eller inte.

Det kändes synd att opponering och samtal kom att handla så mycket om själva 
presentationen och inte om projektet i stort eller de frågor vi ville väcka. Bara för 
att vi valde att göra en okonventionell presentation. Samma sak hände på ett sätt i 
utställningen när det blev mer fokus på att det var en fejkad katalog och inte på frågor 
som rör kvalitet. Erica Treijs (SvD) lyckades ju på ett skickligt sätt undvika både debatt 
och vidare intressant diskussion genom att säga att vårt projekt var en lyckad konstkupp, 
och att hon blev lurad, om nu syftet var att luras. Ett effektivt sätt att flytta fokus från 
sin egen brist på källkritik och de faktiska frågor som vi ville belysa. Vi skickade vårt 
statement (bilaga 1) till henne efter att hon gjort en rättelse men utan reaktion från 
hennes sida.

Final Result

Om man ska nämna grafisk design i sammanhanget, vilket nästan känns som en bisak 
i projektet, vill jag se vårt projekt som att vi har jobbat med en utvidgad form av grafisk 
design – möjligheten att berätta en historia genom designen och det redaktionella 
arbetet. Den grafiska designen av katalogen har varit nyckeln till att skapa ett trovärdigt 
uttryck.

Efter projektets slut har jag upptäckt fler paralleller till vad jag arbetat med tidigare 
än jag trodde när vi började med projektet. I höstas skrev jag en uppsats för Christina 
Zetterlund som jag kallade ‘Ingen idé? Ingen idé. – En undersökning av förhållandet 
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mellan samtida holländsk grafisk design och konceptkonst på 1960- och 70-talet’. Där 
avhandlar jag hur viktiga idéer och koncept är för tillvägagångssätt och slutresultat. 
Jag diskuterar bland annat design som kritisk röst och betraktarens roll som ‘viewer’ 
eller ‘reader’ – att ett arbete kan kräva en större insats av betraktaren. Tolkningen är inte 
gjord i och med att designen är färdig, den återstår för betraktaren att göra. Det är saker 
som Daniel och jag jobbat med i vårt projekt fast på ett eget sätt. Jag inkluderade också 
följande citat:

“Since design creates a language, you could compare the designer’s task to the 
translator. Since design produces its own text, you could compare the designer’s 
role to that of the author. Since design conveys an opinion, you could compare the 
activity of the designer to that of a critic.”

– “Liner Notes – Conversations about Making Books” by graduates of 
Academy of Visual Arts , Leipzig; http://www.hit-studio.co.uk/index.php?/
project/liner-notes/; Accessed 14.52 23/9 2008 

När jag sökte till Konstfack skrev jag en motivering (bilaga 2) och i början av tvåan 
formulerade jag även några meningar (bilaga 3) om vad jag ville få ut av mitt sista år på 
skolan. Utan att ha tittat mer på de meningarna sen dess upptäckte jag nu att jag lyckats 
med det jag hade som mål(!). Helt omedvetet(?). Det känner jag mig mycket nöjd med.

Den här rapporten är också ett sätt för mig själv att samla tankarna för att ta det vidare 
som jag har påbörjat. Jag kopplar själv till det jag tycker är relevant och till det jag vill 
arbeta med. Att reflektera över hur Daniels och mitt projekt relaterar till andra liknande 
projekt har gjort att jag tänkt igenom vad jag intresserar mig för. Under utställningen 
blev jag tipsad om Orson Wells’ film ‘F – For Fake’. En film som är fejk rakt igenom och 
som jag ser fram emot att se. jag kommer också att tänka på Werner Herzog som aktivt 
arbetat med lögn och spelade scener i dokumentärer. Hans tipsade mig om Fernando 
Pesoa som visar sig ha haft – 72 identiteter under sin karriär. Det känns lockande att 
kunna belysa olika skeenden utan störande associationer kring sin (upphovsmannens/-
kvinnans) identitet. Jag har intrycket av att många läser eller betraktar lika mycket 
utifrån förutfattade meningar och vetskap om upphovsmannens/ -kvinnans stil som av 
intresse för ämnet. “2. Ifrågasätt även (kanske i synnerhet) de varumärken du håller för 
trovärdigast.”

Ytterligare en parallell som jag vill dra är till den holländske grafiska designern Jop van 
Bennekom. Hans arbete med den sedan 2005 nedlagda tidningen Re-Magazine tycker jag 
varit banbrytande för en förening av redaktörsskapet och formgivarrollen.

“A magazine about one person. Re-Magazine is an intersection of visual culture 
and editorial experimentation. Each issue is about the life of one person. Re-
Magazine is interested in stories about extreme personalities, people who make a 
difference.”

www.re-magazine.com
Accessed 2009-05-27
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I Re-magazine finns en lust att berätta historier på ett sätt som vi använde oss av i 
vår presentation – att redaktionellt kommentera innehållet eller ge andra perspektiv 
eller presentera parallella historier i ingress, löpande sidfot, bildtext eller noter. van 
Bennekom använder sig ofta av motstridiga uppgifter för att få läsaren att reflektera över 
ämnet. Som exempel kan nämnas en ‘dubbel’ rubrik till en artikel i Re-Magazine #7 ‘Re-
View’ från 2001:

“’Interview with a famous poet who has – let’s face it – big problems going outside.’ 
‘Interview by a famous poet who has – let’s face it – big problems staying inside.’”

Utställningen

Utställningen gick över förväntan. Efter att ha hållit projektet relativt hemligt under 
arbetsprocessen var utställningen och möjligheten att få prata öppet om projektet 
och motta komplimanger, positiva kommentarer och föra intressanta samtal med 
intresserade och imponerade utställningsbesökare en ordentlig belöning.

Jag tycker att vår katalog visade tydligt på hur viktig kontexten är för förståelsen av ett 
verk. Vikten av text eller katalog för att förstå verk var också tydlig. Alla frågor vi fick vid 
vår ‘info-disk’ om var registret över alla studenter var i katalogen och var den-och-den-
personen fanns och vad han-eller-hon menade med ditten och datten är det starkaste 
argumentet för att Konstfack ska ha en årligt återkommande katalog.

Den grafiska formen av katalogen fick gott betyg i utställningen: katalogen var behändig, 
bläddervänlig, lätt att ta till sig, välkomnande med en introduktion redan på framsidan, 
spännande eftersom den hade två separata delar och var också väl exponerad på en hel 
vägg. Man kan säga att den var effektivt trovärdig i all sin falskhet.

Jag känner mig mycket nöjd med mitt examensprojekt. Uppmärksamheten och 
responsen under utställningen var över förväntan och uteslutande positiv. Som exempel 
på positiv respons kan nämnas en man som kom springande in i utställningen och 
utropade att det var det bästa projekt han varit med om någonsin och att han hade 
sträckläst den som skönlitteratur. Besökare som sagt att de inte vill ha någon katalog 
har tyckt att det varit så kul när vi väl berättat att de köpt en direkt efter att de bläddrat 
länge och väl innan de sagt att de måste gå vidare för ‘det verkar som om vi missat 
mycket’.

Jag tycker själv att jag blivit rakare i kommunikationen och mer konstruktiv i och med 
mitt samarbete med Daniel och under tiden med masterprojektet. Jag har lärt mig 
att fatta snabbare beslut och leva med dem. Jag har lärt mig att jobba snabbare med 
bibehållet eller tom. bättre resultat.

Daniels och mitt projekt är så omfattande, på många plan, att jag har svårt att förstå 
att vi åstadkommit allt på egen hand: en katalog på 164 sidor med 55 projekt och sju 
artiklar av mer eller mindre kända akademiker, en hemsida, fem utställda objekt, 
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medieuppmärksamhet och projekt spridda över världen via Internet. Jag vill lova att 
inget masterprojekt från Konstfack i år har fått så mycket uppmärksamhet på Internet 
som våra fingerade projekt av Karin Johansson, Mae Yokoyama och Anna Kovarova. 
Två av våra studenter, Kristoffer Hed och Pauline LIndgren har blivit omnämnda som 
företrädare för den nya narrativa konsten i SvD.

Erica Treijs avsaknad av källkritik i SvD när hon recenserade två av våra studenter 
säger mycket om mediernas bevakning av händelser som Konstfacks Vårutställning. 
Även Bo Madestrands recension i DN var ett grunt resonemang som relaterade alla 
avgångselevers verk till Anna Odell.

Det var positivt att informationen om att vår katalog bara var en kuliss läkte ut på 
egen hand och att vi inte aktivt gick ut och avslöjade det. Även den sista dagen av 
utställningen köpte besökare katalogen i tron att det var den riktiga.

– – –

Nu är jag färdig.



Fine Art

Textiles

Industrial Design

Ceramics & Glass

Ädellab / Metal
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Bilaga 1

Statement

“Vårutställning Konstfack 2009 / Degree Exhibition – En utställningskatalog och en 
utställning” är ett examensprojekt från mastergruppen Storytelling på institutionen 
för Grafisk Design & Illustration vid Konstfack, gjort av Daniel Mencák och Johan 
Thermænius.

Vi har skapat en egen fiktiv utställningskatalog med 55 fiktiva masterarbeten från sju av 
Konstfacks institutioner, samt fem utställningsobjekt och hemsidan www.konstfack.info. 
Förutsättningen för vårt projekt var att Konstfack tog beslutet att inte ha någon tryckt 
katalog till årets examensutställning.

Ett masterarbete pågår i tjugo veckor. För att lyckas skapa 55 masterarbeten inom den 
tidsramen har vi varit tvungna att färdigställa ett arbete var tredje dag. Vi vill undersöka 
huruvida en utställningsbesökare, journalist eller kritiker kommer att kunna skilja ett 
masterarbete som är skapat på tre dagar från ett masterarbete som är skapat på tjugo 
veckor.

Syftet med vårt projekt är att väcka tankar och en diskussion om vad som utgör kvalitet, 
autencitet och värde i ett konstnärligt projekt. För att fördjupa dessa frågeställningar 
har vi fått artiklar till katalogen skrivna av Louise Mazanti, Sven-Eric Liedman, Ronald 
Jones, Hannes Rydell, Lars Strannegård och Walter De Maria.

När jämförelsen är gjord tycker vi att det är viktigt med en öppen dialog. Vi har därför 
inkluderat en kommentarsfunktion på hemsidan för att alla som känner sig manade skall 
kunna diskutera vårt projekt som helhet, de frågor som vi vill väcka men även de enskilda 
arbetena.

Daniel Mencák
Johan Thermænius

Stockholm 15 maj, 2009
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Bilaga 2

Motivering

Jag söker in på mastergruppen Storytelling på Konstfack. Efter att ha bott utomlands 
under fyra år har jag lärt mig hur värdefullt det är att få inblick i andra länders 
sätt att kommunicera. Att befinna sig i en miljö utan direkt tillgång till invanda 
kommunikationsmönster, gör att man måste vara nyfiken, vaken och öppen för intryck. 
Jag är intresserad av olika typer av iakttagande, och att vara observant på sin tillvaro 
tycker jag är grundläggande i en förmedlande och berättande yrkesroll.

På internet är det i dag möjligt att delta, uttrycka och publicera sig själv, samtidigt 
som internet nästan är för stort för att kunna erbjuda annat än enkom iakttagande. 
Möjligheten och utrymmet att göra egna tolkningar minskar, då medier av i dag 
i allt högre utsträckning tenderar att använda ett uppskruvat, hårdare tilltal i det 
vardagliga berättande som når ut till flest människor. Ett uppskruvat tilltal i form av 
katastrofrubriker, reklambudskap, löpsedels- och notisjournalistik som står för ett 
berättande där budskapet är bedömt och tolkningen redan gjort.

I kontrast till den typen av förmedlande, är jag intresserad av en fördjupning där man kan 
ge och ta sig tid till berättande, lyssnande och analyserande. Något som jag tycker att 
dagens medier borde rymma.

Jag vill gå på masterutbildningen Storytelling på Konstfack för att förbättra och 
utveckla mitt eget berättande. Jag tycker framför allt, att de berättelser där man själv 
måste fundera är viktiga i dag, samt sätten på vilka man kan förstå och tolka en historia. 
Jag vill berätta och skapa kommunikation på ett sätt som sätter igång tankar: ofärdiga 
budskap framför färdigpaketerat, bilder som lämnar utrymme för eftertanke. Jag är 
intresserad av berättande både i muntlig, skriftlig och visuell form och vill med hjälp av 
det förmedla andra bilder av vardagen än den gängse.

I mastergruppen vill jag fördjupa mig i mitt eget uttryck, experimentera och hitta rätt 
anslag i mina projekt. Jag vill lära mig att dra nytta av min uppfinningsrikedom och 
nyfikenhet och låta det speglas tydligare i det jag gör. Jag vill precisera mitt tilltal och 
utvidga mitt sätt att arbeta. Hittills har jag jobbat mest grafiskt och konceptuellt; jag 
vill lära mig att jobba större, mer experimenterande, trediminisionellt. Jag vill att mitt 
berättande ska kommunicera tydligare och bli mindre inneslutet.

Jag är intresserad av institutionens hållning till marknaden och medierna, där jag 
tycker att mastergruppen Storytelling verkar ge utrymme för att jobba utforskande och 
ifrågasättande. Det passar mitt sätt att arbeta då jag själv alltid värdesatt och jobbat 
för en konstruktiv dialog under min tidigare utbildning. Jag förväntar en ifrågasättande 
hållning och bra dialog på institutionen om vad berättande är och kan vara. En nyfiken 
och ifrågasättande ingångsvinkel tycker jag är nödvändig för att kunna arbeta med 
kommunikation.
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Bilaga 3

Mål inför året på femte Konstfack:

– Utforska och lära mig något nytt som jag är intresserad av

– Utnyttja Konstfacks position i kultursverige genom att komma på hur man kan påverka 
och göra avtryck i samtiden

– verka för kulturen, ifrågasättandet och undrandet

– skapa sig ett rum, samtal, plattform för det man vill göra så att man inte står där mol 
allena när man kommer ut på andra sidan skolan

– muta in en plats i yrkesvärlden. Definiera ett glapp, ett tomt utrymme och fylla det


