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REFLEKTIONER - Återspeglingar av en konstnärlig process  
   
JOANNA THEDE 
 
 
Reflekterande fas I: FÖRESPEGLING & UTBLICK 
 

re flex ion [-k ∫ o’n] el. re flekt ion s. -en, -er   • återkastning, återspegling, 
eftersinnande tanke, tyst anmärkning                 (Svenska Akademiens ordlista 2006) 

 
Jag skriver denna text som ett försök att utforska ordens funktionella tvetydighet, medan 
jag experimentellt kommer att prova olika materials möjligheter till ljusåtergivning i mitt 
konstnärliga arbete. För ordet reflektion, till exempel, syns dubbeltydigheten redan i de 
båda stavningsmöjligheterna i SAOL: x eller kt? Därefter blandar sig även de dubbla 
innebörderna av fysiska reflektioners återspeglingar med de tankemässigas eftersinnande 
kranka blekhet. 
 
Jag hade hela tiden förespeglingen att denna text skulle handla om en process med ett verk 
inför en utställning. Detta har visat sig vara helt omöjligt. Min arbetsprocess är inte en 
spikrak metalltråd som lätt kan klippas ner i små lätthanterbara bitar med plåtsax. Eller 
jo, det hade den kanske kunnat göras, men då hade den inte längre varit min.  
   Här är det istället en stor härva av garn i alla färger som ligger slängd i ett hörn på 
golvet. Jag sätter mig ner och börjar nysta, och nysta. Har jag tur lyckas jag reda upp 
meter efter meter tråd med knutar som ibland löser upp sig själva, ibland måste klippas 
bort med sax. Efter hand ligger trådarna i lockiga lager som kanske börjar bilda mönster, 
kanske inte. Då får jag hålla på ett tag till. 
   Sedan ett och ett halvt år tillbaka har min jättelika garnhärva färgen av reflektioner, och 
denna text har för mig blivit ett annorlunda och nytt sätt att nysta. Texten följer 
processen till det verk som jag jobbat fram under senaste halvåret och som kommer att stå 
färdigt till utställningen i december. För att göra det enklare att följa trådarna i texten, 
har jag i vanlig, ’mager’ stil beskrivit tankemässiga spår och associationer samt i ’halvfet’ 
stil markerat mer praktiskt inriktade områden som handfast arbete och planering. På det 
viset synliggörs hur processen hela tiden böljar mellan idé och material, association och 
handfast planering samt hur dessa färgar och återfärgas av varandra. 
   Mitt största problem har varit att ta tillvara alla de spännande synvinklar som hela tiden 
dyker upp i arbetet. Faktiskt vill jag hävda att detta för mig visat sig vara helt omöjligt: 
texten beskriver således väldigt lite av de verkliga ljusfenomen som reflektioner har 
potentialen av att vara och visa. Istället har texten blivit en reflektion av min arbets-
process.  
 
Denna text är indelad i 3 avsnitt. Introduktionen har undertiteln Reflekterande fas I: 
Förespegling och utblick. Därefter kommer den utforskande huvudtexten nedan i 
Reflekterande fas II: Speglingar av ögonblick. Huvudtextens formspråk kommer att 
långsamt skifta från ett flyktigt och lättrörligt associativt skrivande till en mer pragmatisk 
och materialeffektiv text, allteftersom arbetsprocessen med verket också rör sig i den 
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riktningen. Slutligen kommer så lite tankar om projektet som helhet i Reflekterande fas 
III: Återspegling / återblick.  
 
Liksom man förr trodde att ögonen skickade ut strålar som sedan återvände och ’såg’ 
saker, kan hela denna text ses som en vag spegling av mitt arbete med ljus- och 
mörkerkällor mot det reflekterande material som skrivandet är. 
 
 
Reflekterande fas II: SPEGLINGAR AV ÖGONBLICK 
- Utdrag ur processdagboken - 
 
Början av juni 2009 
Detta jävla ljus. Idag är det starkt, så starkt att varenda rum inomhus blir alldeles starrigt 
grådaskiga när man kommer utifrån. Utan färger blir det, ögonen tar inte ens in 
tillräckligt med ljus för att nyansera detaljerna så allt blir en massa blurr.  
 
Går in i köket, spolar kallt vatten ur kranen, tittar ut genom fönstret. Ser skuggspelet mot 
betongväggens bakgrund i solljuset. Åh om jag bara kunde sitta och titta på det istället för 
att behöva göra saker hela tiden. Bara sitta och titta, som man gör om sommaren. 
   Går tillbaks ut på altanen med ett glas vatten. Sätter mig ner för att fortsätta läsa in 
texterna vi fått i kursen. En av texterna får mig att särskilt tänka på hur ens arbete idag 
har potentialen att vara en förlängd fascination av upplevelser från ens barndom. 
   Minns sonens fascinerade fokus på ljusspelen utanför fönstret vid blöjbytena. Minns 
plötsligt hur jag själv ligger under en stor björk på mormors och morfars sommarställe 
och tittar upp i det rörliga bladverket; åh, om jag ändå kunde fånga det, fästa det 
skiftande ljuset, färgerna, och visa för andra precis det som jag såg. En intensiv känsla/ 
upplevelse av totalt nu. 
 
Det var det första intresset vi delade tillsammans förutom mat och sömn, min son och jag: 
fascinationen för ljusspel och reflektioner. 
 
 
3 augusti  -09 
Idé till höstprojekt: LJUSBASERAT VERK 
    mobilt 
    kan varieras i storlek 
    tar hela eller delar av rummet i besiktning (!) 
    blir en variation av sig själv på skilda platser 
    funkar i andra utställningar framöver 
    är lätt att bära och paketera 

är ett medel för åskådarens upplevelse – inte  
centrum eller mål för den 

    använder ljus på plats 
    (är en utveckling av DIY – discokulan?) 
    öppnar nya vinklar i existerande utrymmen/rum 
    får gärna innehålla humor eller subtilitet 
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10 augusti  -09 
Ligger ner och kikar på ån genom springan under staketet: blank bryter den av 
omgivningen med sina reflekterande ljusa och mörka fält. Likt tygsjok, nedhängande från 
en vägg, ur den ställning jag ligger i. 
   En yta som stilla rör sig framåt och samtidigt speglar omkringliggande liv. Metallic, 
ring, rostring, rustning. Som en spegelrustning för världen, det enda som bryter är en 
fågels skri. 
   Kan inte fokusera busken mitt emellan, ögonens fokus hoppar mellan blomster-
stjälkarna och grenen i förgrunden, till ytans bleka vatten i bakgrunden. 
   Som att spegla naturen in i de avskalade rummen. Ljuset, som skiftningar av världen 
utanför. 
 
Och så kommer jag ännu en gång tillbaks till ljuset. Det är där allting hamnar till slut, och 
i en början. Jag kan liksom inte ducka, det fyller mig, bestämmer min vardag, dikterar 
mina upplevelser och böjer sig för vinden. Och ju mer jag böjer mig för det, desto mer 
som en myra vill jag bli: utföra det som ska utföras och följa luktspåren med 
målmedvetenhet. 
 
Tar av glasögonen.  
   Närsynt - ja. När jag var yngre brukade jag hävda att det inte alls var konstigt att 
impressionisterna börjat måla som de gjorde, det var bara att ta av sig glasögonen så såg 
ju allting ut sådär: suddigt med färgsjok och ljusskimmer.  
   Minns att jag tidigare kunde se allt som tvådimensionella ytor, likt abstrakta färgfält på 
platta plan, mönster som kunde fördela världen på en målnings yta. Låter det ytligt? 
Vänta bara! 
   Likt ytan på ån ryms ett hemligt inre som speglar ett motsatt djup – ett som finns men 
inte syns. Himlens, och trädens runtomkring. Kanske är speglingen det enda sättet att 
verkligen få syn på något? Att få det att stiga ut ur en vardaglighet som är så vanlig att 
den döljer sin egentliga natur i rutinens vaneseende, och måste mystifieras av sin egen 
förvrängda spegelbild för att återta sitt rätta utseende, där objektet och åskådaren i 
samverkan är aktiva med att uppleva och upplevas av varandra. 
 
Oj, det är skönt att sitta här i solen. Solen som man inte ens kan se in i, utan ett sotat eller 
frostat glas. Inte ens genom en spegel? Ändå ger dessa strålar förutsättningen för hela vårt 
seende, ja, för hela vår existens.  
   Solens strålar reflekteras i ytorna och ger värme och ljus. Seendet som fysisk upplevelse. 
Det finns något där med att inte kunna se rakt in i, utan bara se genom att uppleva och 
förstå dess effekter, dess verkningar. Fysikaliska fakta, finns de? Egentligen? 
   ’Som man frågar i skogen får man svar.’ Då är svaren bara en annan version av frågan. 
    
Plaströret i den sammantejpade bläckpennan avbryter mina tankar mitt i skrivandet 
genom att reflektera ett långdraget strilat ljusmönster mot papperet mitt i handens 
skugga. Rörelse i ljuset, som genom pennan som rör sig när jag skriver. Rörelse i ljuset, 
som solens förflyttning över himlavalvet. ”Rörelse i ljuset”; lite Shirley MacLaine-varning 
där! Lätt att orden och uttrycken med ljus tas över av nyandliga rörelser nuförtiden. 
Liksom religionen förr. Är ljusromantikens baksida religionen, eller för att tala nutid: new 
age? Och var impressionisterna ljusromantiker? Vilken livsåskådning hade de isåfall? 
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Människans psyke kopplat till syn.  
   Synvilla. 
   En villa byggd av synen, buggad av synen. Synfullt, syndfullt. Synad i sömmen. 
Sömmar är intressanta, gränser mellan skilda märken, mörker av ljus. Ljuset delar av 
mörkret, mörkret låter sig destilleras ner i mindre beståndsdelar av ljusslingorna, likt 
ljudslingor slingrande sig in i våra öron, i våra ögon, om vi bara låter dem: håller dem 
öppna. Att öppna ögonen. Banalt. Och sant. Att öppna ögonen för omvärlden, och låta 
den manipulera dig. Reklamen har kanske bara tagit efter blomflugan: faaarlig, jag har 
samma mönster som en geting, håll dig undan! Fast tvärtom. Synen förvillar dig bort från 
fakta, förskönar och förser dig med underhållningens godis. 
   Men det måste också få vara skönt om man ska orka leva. Ljuset som upphov till allting, 
till alltet. Big bang. En explosions ödesdigra konsekvenser, sömmen mellan slutet och 
början på något nytt. Ett ljus som förför, men också frigör från alla självpåklistrade 
meddelanden: Köp här, se där, tyck hit, gå dit… 
   Ett ljusspel som låter tanken sväva fritt, eller göra ett platt fall, alldeles i ensamhet utan 
skyltar som skriker ut vad du ska tycka, tänka, göra, köpa, vara. Ett vara som bara är. En 
skugga som går genom väggen. En eldstad som är som den är. Utan avsikter.  
   Avsiktslös. Utsiktsmån. Ett fritt spelrum för tanken baserad på synen. Som i naturen.  
Trädets skuggspel vill inte någonting av dig, men du kan välja att slå dig ner eller inte. 
Valfrihet i ordets rätta bemärkelse: inte vilken tandkräm du ska köpa eller vilken val du 
ska vara med och döda denna gång. 
   Usch, nej. Val, välja. Att välja att titta på ett ljusspel en stund, att välja en paus från det 
du annars hela tiden måste vara: självmedveten.  
 
Solljuset studsar mot huden, samtidigt som dess värme gräver sig ner i blodomloppet som 
underströmmar. Sövande. 
 
 
12 augusti  -09 
Ljus ser man inte till dess natur utan i dess funktion. Ljus som en funktion. En funktion av 
vad? 
   Hade jag kunnat matte så hade jag dragit till med någon snygg formel här. I likhet med  
E = mc2 där c är ljusets hastighet. Hur sjutton kan en sådan storhet upphöjas till 2??? 
Kanske är det när man dör och hamnar i en annan dimension, vad nu ljuset skulle ha 
med en annan dimension att göra? Man kan ju bli galen av att spåna i ett ämne som man 
inte vet något om… Flummigt är bara förnamnet, men det är kul! Associativ fysik, helt 
utan förkunskaper i matematik eller teoretisk fysik; ett helt nytt ämne att doktorera i… 
 
E = energi    m = materia    c = ljusets hastighet upphöjd till 2 
 
E är alltså den energi med vilken jag bearbetar m - materialet som sedan är reflekterande, 
vilket ger c - ljus i 2 riktningar – en ingående och en utgående.  
Okej, okej, ljuset blir i denna tolkning bara dubbelt och inte upphöjt till det dubbla, men 
det är en början, eller hur?  
;) 
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Som om det nu skulle vara något att flina åt. Att spåna är en frihet. Och en idébaserad 
startmöjlighet att ta sig in i projekten på ett reflekterande vis, för att inte fastna i 
materialens tyngd. För att kunna använda materialen på nytt, men hur och för vad? 
En upplevelse i tid och rum, utan avsikt att sälja något, annat än sig själv då möjligtvis, 
som egen upplevelse. 
 
 
Ljusfunderingar 30 augusti -09 
Inne på golvet ligger alla ramar jag förköpte mig på igår. Under, mellan och bredvid dem 
ligger tygerna, dessa tygprover som glimmar och glittrar i solsken – tyll, taft, organza… 
Men de verkliga reflektionerna kommer fortfarande enbart från CD-skivorna som ligger 
utslängda i fönsterkarmen, nu med glaskulor i mitthålen. Skivornas ena sidan – framsidan 
- reflekterar en varmvitaktig solkatt med regnbågscirkel runt. Baksidans solkatter ger ett 
kallvitaktigt sken. 
 
Det är ljusspelet jag vill komma åt. Fruktansvärt svårt med tyger, de blir så burdust 
påtagliga… Inramade tygbitar kanske, fina i och för sig, men som ljusinstallation? 
 
Är otroligt medveten om att solen som strålar in genom fönstret ger mig så mycket gratis. 
Nu, ja. I vinter när verken ska visas blir det ju si och så med solsken. Alltså måste jag mer 
medvetet arbeta med andra alternativa ljuskällor, som behöver provas ut på kvällstid nu. 
Bygga lampor? 

Var och tittade i  
Ampere, V-ås största lampbutik.  

De hade verkligen allt!! Inklusive lampskärm  
i organza, spänd i vertikala ränder över  

den enkla ståltrådsställningen.  
Snyggt sken inifrån! 

 
Alla dessa dyra, svinsnygga lampor. Kan ju för sjutton lika gärna experimentera med 
skärmarna själv. Men vilken ljuskälla? Ljuset är ju minst halva materialet i mina verk… 
   Solen är helt oöverträffad i detta sammanhang: ett enda enormt glödande ljus som 
brinner långt därute i rymden och vars strålar så småningom träffar oss. Glödlampan 
med sin glödtråd och halogenen är efterapare i miniformat av just denna brinnande 
process. Men lysrören som istället är urladdningsljuskällor? En helt annan slags process 
som mycket riktigt heller inte ger samma reflekterande effekter. Just nu gör försäljare 
också mycket väsen för LED-lampor, men hur kul ljus ger de? Redan för ett år sedan 
provade jag i en affär att smälla av deras starkaste, högt rekommenderade LED-ficklampa 
mot en CD-skiva, och det hände – ingenting alls! Lampornas ljusfrekvens verkar vara så 
smal att den fungerar på helt andra sätt. Något att betänka när de vill att man ska ersätta 
alla sina glödlampor därhemma till sådana som inte alls har samma ljuskvalitet… 
   Det enda sättet att ’ladda upp’ de nya, slöa, energibesparande metoderna verkar vara 
att blanda i lite halogen, så då kan jag ju lika gärna köra på halogen så länge. Och se hur 
det blir.  
   Men i förhållande till solen, den stora moderkällan, står sig allt annat slätt. Jag får 
betänka att det ska fungera i november-december, några av de mörkaste månaderna i 
Norden. Oerhört svårt att arbeta med ljus under en annan säsong än då det ska visas. 
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Ljus är så säsongsberoende! Platsspecifikt, men även tidsspecifik och rumsspecifikt. Ett 
ljusspecifikt verk… Gillar ordet/orden. 
 
 
Glömdlampsformat - mitten av oktober -09 
Hänget i dragkedjan vickar fram och tillbaka och blir ibland till en ljusfångare. Genom 
dataskärmen ser jag in i spegelbilden av mig själv, väl påklädd, i höstsolen. En sen-
kommen geting klättrar speglad runt på väggen bakom mig. Jag stänger altandörren. 

 
Fm: nätet, beställt  

spegelfolie/solfilmer, mylarprov  
samt kollat krombillack + grafittifärgburkar. 

Behöver kolla upp mer om polariserat ljus (finns 
även ljud) & polymer spegelplast. Polymer / 

polaroid / polariserat – ta reda  
på innebörderna. 

 
Har just beställt ett litet prov av diamond mylar på nätet, ett material som verkar vara en 
hit att odla marijuana i. Tänkte prova om det är så bra på att reflektera ljus som 
signaturen ’Haschbladet’ på någons blogg hävdar, fastän vederbörande sedan bestämt 
framhöll att bilden intill visade en gran och ingenting annat. Själv såg jag inte ens bilden, 
men vad sjutton, en sådan ljusskygg figur måste väl ha koll på lite rekorderligt 
reflekterande material! Hoppas dock att mylarföretaget i sig självt är grönt fastän 
öppettiderna höll sig utanför ordinarie arbetstid. Mylar, med hjälp av sina 
reflektionsmöjligheter i ytan, är tydligen något som odlare använder för att öka 
ljusintensiteten runt sina odlingar, vilket då gör att mindre energi går åt. Å andra sidan 
stör ofta reflektionerna synen, så att man blir bländad om de vinklas mot ögonhöjd.  
 
Reflektioner, reflektorer, reflektat, reflaktat. Referat. En reflekterande färg, som metallic 
kanske? Har en metallic-sprayburk någonstans, eller tog den slut? Billack borde ligga 
närmare. 

Fram med  
’el värmepistolo’ och dundrade 

av några värmekaskader – luktade plastigt.  
Svårt att få skivorna att smälta in i varandra,  

tar tid, bildas bubblor och rynkor och så småningom 
rinner lite seg plast ut och vissa delar av folien ändrar 

färg. Baksidan på skivorna som annars är ljust blå 
verkar tappa på sina ställen till vita små fläckar. 
Effekten av den runda sammanhållna regnbågs-

reflektionen ändras till uppbruten  
skvättformig. 

 
På kursen senast: Natalies tolkning av ’eclipse’ som för MYCKET ljus, att bli bländad av 
reflektioner. Det är ju också sant, att man inte kan se om det blir för mycket av (det goda) 
ljuset. 
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För mycket av det goda, groda, froda, mylar. Har aldrig hört ordet innan. Ska bli 
spännande att se om jag får ett prov av dem på posten. Annars får jag åka till Märsta, 
eller skicka någon.  
 
Infallsvinkel / utfallsvinkel är a och o om man vill jobba med reflektioner. Samt en yta att 
se dessa mot. Växter har ju mig veterligen inga ögon att bli bländade i. Men kanske de 
också kan må dåligt av för mycket ljus? 
 

Smälte ner en skiva  
till hängande form. Snygg  

lampskärm. Blå på insidan. Vända  
det blå utåt istället? Omvänt får man 
antagligen skvättformiga regnbågar 

under och en snyggt blåljus färg  
på de nya skärmarna. 

 
Min sambos farfar som, hemma hos sig på landet, tämligen exakt kunde bestämma vad 
klockan var enbart genom att titta på hur solen stod. Att se vartenda träd och buske som 
små delar i ett stort solur; hans trädgård. Den kunskapen måste människor ha haft förr, 
och den har tappats bort helt av de flesta av oss idag. I takt med industrialiseringens 
fabricerade ljus och naturens utflyttning ur våra samhällen?  
   Tänk förr i tiden när det inte fanns klockor! DÅ måste hela solsystemet ha varit ett enda 
stort ur, som folk levde i helt naturligt. Idag skulle det kanske kallas intuition, förr var det 
en allmänt delad erfarenhet: en yttre klocka som den inre måste anpassas efter… 
 

Resultat av  
smältningen av  

CD-skivornas effekter: 
regnbågen bryts upp och  

visar sig i sporadiska  
linjemönster  

istället. 
 
Vatten som reflektator. Heter det så??! Reflektor. Men reflektator skulle kunna betyda 
något mer än bara en reflektor. Reflektator som i att både reflektera ljus men också ge en 
upplevelse av skönhet, nuhet: exempelvis som stenar när de är blöta. Vissa samlar stenar 
och lackar dem för att behålla lystern. Det känns fel. Alltför tillgjort. Ska det vara tillgjort 
kan man lika gärna drämma i med metallic eller något ordentligt annorlunda. Inte bara 
lite lack…  
   Ska det vara kitsch, ska det vara så det skvalar med stövlarna på! 
 
Vatten och ljus, ljus och vatten. Och ändå sitter jag här med allehanda tillgjorda pärlor, 
tyger, CD-skivor, metallic-ramar… Just därför att vi inte längre ser det naturliga kanske, 
och har glömt bort vår vetskap om det, måste vi ta till det gnistrande tillgjorda för att få 
syn på känslan av förunderlighet, av förundran igen. 
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Att skrapa på ytan till en glömd intuition som inte är något annat än sinnenas erfarenhet. 
Har vi den inom oss någonstans eller måste vi lära om av våra förfäder/förmödrar/ 
fördomar? 
   Att lära om av sina fördomar, att lära om fördomarna – att lära AV fördomarna. Så att 
de blir domförare istället, domherrar. De vet antagligen mer om ljus än vi i vilket fall som 
helst. 

Målar en sten med 
billack, silver, rött och grönt. 

Lackar en annan och häller på glitter 
i alla regnbågens färger. Som det stinker 

fastän jag sitter utomhus! Direkt 
miljö-ovänligt det här ju. 

 
Att leva med istället för av och på naturresurserna. Light pollution. Att pollinera med ljus 
istället för att pollutionera. Nu blir det en helt ny diskussion här, men solen har gått i 
moln så jag måste gå in. Att leva med solen. Ut och in. Jag och det lilla solcellsbatteriet till 
den nya lampan. Som ett litet husdjur som behöver ständig näring, i form av ljus. 
    
Glödlampan som en reflektion av solen. 
 
 
4 november -09 
Nu börjar det bli kort om tid till den inplanerade vernissagen i Lund och varje steg tar tio 
gånger längre tid än planerat. Ändå gillar jag verkligen detta stadium. Det börjar bli 
enkelt att prioritera; jag kan unna mig att strunta i samtal och sedan säga till folk att jag 
måste invertera mig i eget arbete och inte hinner. 
 

Lämnar tillbaks sex plattor 
sträckmetall på Bauhaus: 1.300:-   

in på arbetskontot igen. Letar upp 
kartongerna med CD-skivor längst in i 
förrådet – en timmes baxande. Är runt 
ett antal timmar i ett antal affärer för 
att leta upp resårband. Hittar till slut 

’resårsnodd’ i en tygaffär. 10:- per 
meter på rulle, vilket fynd. 
 

Den enda gång jag inte har en massa mänskligt brus runt mig, i form av verkliga eller 
virtuella samtal, är när jag är ute och promenerar. Det är enda sättet att få lite luft och 
ljus såhär i november, samt att få igång tankarna. Dalgången runt ån funkar jättebra för 
detta syfte. Alltid är det något ljusspel som jag måste stanna och fota med min mobil. 
Sträcka på benen i en alldeles egen takt. Röra på kroppen, bli lite varm i kläderna. Idag 
singlade första snöflingorna stilla under den raska gången. 
 
Kommer hem och slår upp den svenska översättningen av ’reflection’ på nätet. Titeln på 
utställningen blir Återspeglingar. 
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27 november -09 
Redan när jag vaknar är sinnet helt fokuserat på den effektiva delen: färdigställandet. Det 
är en helt annan sida än den experimentella, associativa; en helt annorlunda känsla i hur 
jag närmar mig arbetet nu. All work and no play… 
 
Av alla experiment jag utfört med olika material är det fortfarande inget som visat sig 
överträffa mina tidigare fynd av CD-skivornas återspeglingar, som hittills ger de bästa och 
mest spännande reflektionerna. Allt annat blir liksom mesigt i jämförelse.  
   Jag ville så gärna arbeta fram verk i helt nya material, men nu är det för kort om tid att 
ta vara på de minimala och enstaka ljusupptäckter som jag utvunnit. Jag måste helt enkelt 
bestämma mig för vad jag ska färdigställa, och det nu. 
 
Vad har jag redan gjort i verkväg? Vad skulle jag ändå vilja göra utanför denna 
utställning som också skulle kunna fungera här?  
   Funderar över alla de verk jag nu visar i Lund. Om jag skulle ta ett av dem, vilket skulle 
det bli då? Bollen, helt klart.  
   Så vad med en vidarebearbetning av en liten CD-boll till en enda stor? Hm. Vore kul 
om den fortfarande vore lätthanterlig och dessutom lite rörlig.  
   Tänker på mobilen med CD-bollar i UV-ljus. Den har visat sig fungera på många plan. 
Fast UV-ljuset funkar ju inte i en dagsljus- och lampbelyst miljö… 
   En idé som jag tycker mig vagt känna igen från tidigare dyker upp: varför inte göra en 
version av UV-mobilen fast med vanligt ljus, som reflektionsmässigt fungerar som den 
lilla bollen? Det ÄR ju samma små bollar, bara preparerade på olika sätt?! En mobil som 
fungerar i dagsljus helt enkelt! 
 
Det svåra med ljus- och platsspecifika installationer är att jag egentligen måste arbeta med 
dem på plats för att kunna ta de slutgiltiga besluten. Kort sagt, jag skulle behöva vistas i 
utställningsrummet hela veckan innan den publika visningen. Lite svårt när man bor 12 
mil bort… 
 
Verklighetens karga tidsmässiga ramar och platsmässiga hållpunkter gör plötsligt valet till 
redan gjort. Hoppsan. 
 
 
3 december -09 
Har blivit sjuk, kan inte åka in och vara med på genomgången för utställning och 
hängning. Kan heller inte kolla upp om verket fungerar i det tilltänkta utrymmet. Kan 
inte ens gå utomhus, silverpsraya DVD:ernas baksidor och göra färdigt själva verket…  
   En boll är redan färdig, den med enbart CD-skivor. Sedan kom jag på att om de 
skivorna blandas upp med DVD:er i den andra bollen kommer den i sin tur att ge 
uppblandade reflektioner. Kanske ska jag då bara ha DVD:er i den tredje? Måste testa. 
   Så därför ska baksidor sprayas, plexiglasrör sågas ner till mindre beståndsdelar, 
resårsnoddar klippas ner och knytas ihop i en rasande fart till en hängande mobil. Men 
till dess: 
   Det enda jag kan göra är att sitta härinne och skriva. Så texten kommer att bli färdig 
innan verket. Som alltid, osäkerheten hängande i luften, den jobbigaste fasen av dem alla. 
Tio dagar kvar till deadline. 
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Reflekterande fas III: ÅTERSPEGLING / ÅTERBLICK 
 
När jag nu ska sammanfatta resultatet av denna projektresa under ett halvårs tid, känns 
det som om jag har fått vara med om ett tämligen ovanligt experiment.  
   För det som slår mig i framarbetandet av denna sluttext, är att min skrivprocess är 
väldigt lik min konstnärliga och att skrivandet blivit till ett självständigt skapande i sig.  
   I och med detta blir det också mycket tydligare att det som för mig annars ter sig så 
yvigt, brokigt, oplanerat och outtalat, har klara och distinkta drag som faktiskt verkar 
överensstämma i en redan tidig planering. Med förvåning ser jag till exempel att listan 
från den 3 augusti på verkplaner stämmer ganska exakt in på slutresultatet av verket nu! 
   Det är här som språkets verkliga makt börjar visa upp sig för mig som ett plötsligt 
ljusspel i skuggorna: skulle jag egentligen inte bara kunna välja ut planeringslistan och 
sedan beskriva det färdiga verket? Varför inte skippa beskrivningen av hela den komplexa 
arbetsprocessen och skära ner orden till en förenklad karta som visar på allt arbete som en 
snabb motorvägsfärd från punkt A till punkt B?  
   Och häri ligger kanske det viktigaste valet: Om jag inte låter orden öppna upp för några 
av de erfarenheter som jag upplevt, om jag inte berättar om flera av de skogsvägar som 
jag faktiskt upptäckt under resans gång och gör detta på mitt eget vis, vad får någon i så 
fall ut av en skapande process överhuvudtaget?  
   Att använda orden till att skapa förenklade förklaringsmodeller tror jag bidrar till att vi 
går miste om mångtydiga och associationsrika delar av verkligheten. Istället går vi vilse 
med kartor som bara kan innehålla enstaka motiv, hur snyggt ritade de än är...  
 
Jag upplever att det finns en stor yttre press på konstnärer idag att förtydliga sin konst 
med hjälp av språket. Här verkar man i allmänhet sätta likhetstecken mellan språk och ett 
entydigt förklarande. Men jag tror inte på att konstverk blir tydligare eller bättre för att 
text skrivs parallellt med framtagandeprocessen, oavsett vilken sorts text det är. Däremot 
är jag övertygad om att språket kan spegla olika slags processer på olika sätt. Skilda 
vinklar av språket reflekterar skilda perspektiv, och alla dessa perspektiv behövs för att 
bättre få grepp om och uppleva helheten. I slutänden handlar det om makten att själva få 
tolka våra egna upplevelser av verkligheten, och om att ta makten över vårt eget språk.  
   Jag tror heller inte att någon i längden har något ut av att vi försöker omvandla språket 
till en endimensionell enhet. Språkets entydiga sidor har redan en överdimensionerad roll 
i vår vardag och kanske så även inom vetenskapen. Men söker inte alltid även 
vetenskapen sig längre och längre in i frågorna? Här blir orden samtidigt ett sätt att 
plocka tillbaka tvärsäkra påståenden och återigen sätta nya frågetecken.  
  
Frågan inom konstnärlig forskning just nu verkar vara: vad kan forskningen ge åt 
konsten? Jag tror frågan istället borde utökas till: vad kan de konstnärliga processerna ge 
åt forskningen? Jag tror - efter min korta och knapphändiga undersökning - att de 
konstnärliga processerna bland annat skulle kunna bidra med ett uppöppnande av 
användningen av språkets olika sidor som en viktig del i denna utveckling. 
 
För att närmare beskriva möjliga och nya korsande trådar mellan språk, konst och 
vetenskap skulle jag behöva nysta i åtminstone några år till. Inte bara för att stöta på 
många fler knutar utan också för att hinna reflektera över vilka av dem jag skulle vilja 
klippa bort och vilka jag vill hålla kvar och nysta vidare i. 
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