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1. Inledning 
Att vara (att existera) innebär att man är synlig. Synlig för en betraktare, synlig i relationer och 

synlig i maktstrukturer.  

I subjektiva studier av blicken kommer jag att spegla mig själv; utifrån mina erfarenheter som 

synlig respektive osynlig. Jag har utgått ifrån att Den seende är den som i relation till den 

synliga är den med makt.  Ett genusperspektiv är ofrånkomligt även om min önskan är att det 

skall förhålla sig sekundärt i relation till makt och blick. Sett ur ett historiskt perspektiv är det 

ingen slump över vem som tar sig rätten att titta på vem. Oavsett hur jag lever ut mitt eget kön 

eller ej så definierar blicken som ser mig som en kvinna.  Med ett avstamp i ett utanförskap 

(fångad i kvinnligheten) studerar jag blicken utifrån tre olika perspektiv. I spegeln, I staden och 

I dramat. Perspektiv som behöver förstås ur ett postmodernistiskt utgångsläge där begreppen 

kön och blick är interkonstitutionella fenomen som snarare artikulerar en brist än något givet. 

(Sheikh;2007:14, Laclau, 1996:144).  

I det första avsnittet; I spegeln undersöks det privata. Existensiella dubier blir utgångspunkt för 

en gestaltande undersökning om att se och synas. I spegeln finns även reflektioner om hur jag 

skapar mig själv inför mina egna ögon. Vilken position intar jag då? Och för vilka syften skapar 

jag mig? En iscensättning av en camp-identitet (Meyer; 2005).   I avsnittet; I Staden undersöks 

egna erfarenheter av att se och synas i stadsrummet. Här ryms den manliga flanören och den 

kvinnliga erfarenheten av att vända bort blicken. I det tredje avsnittet; I Dramat åskådliggörs 

maktförhållanden i första hand mot subjektiva erfarenheter där jag (queer, camp, subjekt, 

kvinna) artikulerar mig själv i relation till andra i ett iscensatt skådespel. Hur positionerar jag 

mig? Jag intar en femme fatale karaktär och bygger kring henne dramer i vilka mitt kön, min 

kraft och konstnärlighet definieras.  Hur definierar jag mig i mellanrummet mellan mig och de 

som ser mig. Mellan dig och mig! I varje kapitel tränger sig den konstnärliga processen in, tar 

plats i påståenden eller som frågor eller som bilder för mitt öga. Jag har ingen avsikt att 

stringent separera de olika perspektiven i de tre olika avsnitten och jag har heller ingen 

ambition av att vara allmängiltig. Studierna utgår helt från mina subjektiva erfarenheter och då 

jag definierar mig som queer kommer jag att sträva efter att poängtera och hävda mitt 

utanförskap från den kvinnliga sfären (gemenskapen) samtidigt som jag ikläder mig dräkten av 

en femme fatale. Texten är framställd fragmentariskt i spänningsfältet av blickar, makt och 

sexualitet. 

 

 

2. Undersökning 
Ibland, inte idag: uppfattar jag att jorden kretsar runt mig, där jag är solen som strålar, att jag 

har en energi som kokar, sjuder, vibrerar, jag tror att man kan kalla mig karismatisk. En sådan 

dag är jag synlig, synlig för den som möter mig på gatan, ser mig på cykeln, på caféet eller i 

baren. Men även om jag är synlig är det inte säkert att jag kan möta blickarna som ser mig. Det 

är som om jag hade ögonbindel för ögonen. En bindel som möjliggör en ogenerad studie av 

mig, ett värnlöst och oskyddat mig. Jag vänder bort blicken. 

 



Det är ok att bara vara och i det; sin storhet, inte förklara tankekedjans beskaffenhet och 

kopplingsschema.  

 

 

 

I spegeln 
Jag ser mig spegeln och undrar om det är verkligheten jag ser?  Verklighet och till verk skapad. 

Vad är av mig medvetet skapat i den spegelvända bilden av mitt ansikte? Och hur är den 

bilden gestaltad i relation eller skillnad till mina övriga konstnärliga praktiker?  

I mitt konstnärliga arbete underkastar jag mig hängivet visuella associationer med lidelsefull 

njutning. Visuella fantasier som liksom hallucinationer drabbar mig. Dessa är ett ovärderligt 

redskap för allt mitt skapande och den förekommer alltid all annan teori.  De tar mig i handen 

och leder mig in i den skapande processen, det konstnärliga arbetet.  

Jag ser; kroppar, stiliserade skuggformer av den förblindade människan (mig) i förvrängda 

kompositioner, ställningar som lämnas nakna för en betraktare (dig). Kroppar utan kön med 

bindlar för ögonen.  

Min syn består av parader av fler eller kanske ensamma figurer med bindel för ögonen. 

Bindlarna skall vara svarta. I långa rader kan de gå i takt, gärna i rondeller eller organiserade 

liksom soldater, har alltid fascinerats av vaktparader och organiserade massor. Ideologiskt tar 

jag ju självklart avstånd från det kollektiva och hjärntvättade. Aldrig kan ju avslipade viljor och 

eliminerade individer locka! Men det visuella och sublima i massans skönhet är outgrundlig 

och skrämmande skön.  

Så plötsligt är allt klart och transparent! Varför famlar jag då fortfarande i blindo? Tvekar, 

tveksam, vacklar… ironiskt  undrande över vem bindeln förblindar? Är det mig eller 

betraktaren, är det mina gestaltningar? För visst blir det en betydelseförskjutning beroende på 

vem som blir av med sin syn? Rollfördelningen är kaotisk och föränderlig. Vem är jag i mitt 

eget gestaltande?  Är jag verket, den som ser det, eller avsändaren? För du (den andra) är ju 

också med och det är viktigt! Ty i ett maktsystem (i ett övergrepp) finns det alltid den som är 

den starkare; den som utövar makten (Foucault;1974).   

 

Ur minnesanteckningar från ateljén: 

För första gången väljer jag att medvetet arbeta utifrån mig själv OM mig själv. Egna 
erfarenheter på gränsen till privata erfarenheter blir till innehåll i ett konstnärligt gestaltande. 

Jag känner mig synlig och jag blir sedd. I mitt subjektiva skådespel, när ni ser mig upplever jag 
min eufori, mina dramer, min sexualitet som i sin essens är det min gestaltande undersökning 
handlar om. Det här är i sig en euforisk upplevelse. Om än narcissistisk. 
 

Jag ser mig i spegeln och trots att spegelbildens femme fatale möter blick så känner jag mig 

ensam, Jag ser mig i spegeln och undrar vem som är den starkare? Är det den framför eller 

den bakom glasrutan?    

I min kropp, i mitt kontrollerade universum, med fysiska kroppar och tankars atmosfär finns 

kraften till mitt liv, till mina relationer och dansen som för mig framåt. I samma kropp finns  

samtidigt bojan som begränsar min rörelsefrihet, tyngden som vägra släppa mig när jag vill 

flyga. Jag vill ju flyga, lätta ankar, nå extasen, lidelsen som ropar och kallar på mig utifrån, oftast 

uppifrån. 

Jag har lärt mig att vara närmast gränslös i mitt normaltillstånd, som för att väga upp att min 

extatiska tillvaro har blivit undantryckt och som jag upplever helt kvävd, i ett modersmord. Jag 

snuddar vid modersmordet men lämnar det kvickt trots att du säkert anar att här finns svaret 

på en fråga jag väljer att inte ställa (i detta sammanhang). 

 

Ur minnesanteckningar från ateljén: 



Jag ser på frigoliten, den som vill formas av mina händer till stommen på vilket min gestaltning 
ska ta form, om det nu blir de kroppar som formats i min fantasi? Jag minns hur frigolitens 

fluffiga, lätta pärlor fastande på mig igår, Jag sågade den eftersom frigolitskäraren var trasig. De 
lätta pärlorna yrde runt mig och min kropp absorberade dem. Följde mig sen hela dagen, 
kvällen, i livet, som sjukliga fläckar eller smycken. Pärlor, lätta som om de vore en fantasi och 
ingen verklighet. Mina juveler, mina hemligheter som tycks sakna verklig kärna då de aldrig 
göms i ett hemligt rum, eftersom jag inte har något.  
Jag är hud, eller hudflängd, uthängd. 
Så tar kropparna form som en möjlig spegelbild av mig och min strävan av att bara vara jag och 
lite liten. De är ensamma i små universum, de är lätta i sin klumpighet, det är frånvända 
verkligheten men mitt i den. Och det går bra. Bara bart och bra. Underbart är utanför detta 
tillstånd…  
 

 

 

I staden 
I en sexuellt obalanserad värld är den manliga blicken den aktiva som projicerar sin fantasi på 

den kvinnliga figuren som konstrueras inför denne, att behaga dennes blick. Den kvinnliga 

kroppen väcker erotiska associationer och genom att undvika att besvara betraktarens blick 

inbjuder kvinnan till spekulation för mannen som kan fortsätta stirra obehindrat (Macdonald, 

1995:106).  

Organiserad massa och att avvika från den. I min konstnärliga praktik hamnar jag ofta i studier 

av massan och det organiserade mönstret. I den ordningen blir det avvikande synligt när det 

ställs som kontrast mot det andra, normen. Och här befinner jag mig, så som avvikande. 

 Eller är det endast en chimär… Normen? Är det inte så att alla individer känner sin egen särart 

och ensamhet utanför massan och normen. Alla känner sig kanske iakttagna och granskade av 

rannsakningskomittén? Alla (dem som jag uppfattar som massan) är också jag, egna solar med 

respektive planetsystem. Alla, massan, det vill säga ransakningskomittén är de med blicken, de 

som kan rannsaka, skaka, erkänna eller befria objektet (offret?) från dess bindel. Alltså har 

betraktaren en avgörande betydelse för min gestaltning. Och betraktarens har ett ansvar över 

den icke seende, men synliga. Rollfördelningen mellan massan (normen) och den blinda 

(ensamma, avvikande men synliga) är inte statisk. Lika snabbt som man hinner uppfatta 

utsattheten hos den blinda, lika snart kan betraktaren bländas och synliggöras.  

 

Italien sommaren 2010 

Ensam, jag befinner mig ensam vid Medelhavet i en vindskupa på ett pensionat i en medeltida 
stadskärna på den Italienska Rivieran. Jag är här själv och skall vara här i två nätter till, sedan 
åker jag till den Frankrike, Monaco, Nice och Saint Tropez, där kommer jag också att vara 
själv. Inget sällskap intresserar mig. Jag behöver ett stort utrymme av tomhet runt omkring mig 
för att jag inte skall känna mig kvävd. Särskilt i det skapande tillståndet. Tomheten fyller jag 
med disparata tankar som får löpa fritt i icke asymmetriska mönster, kanske är det detta som 
gör mig till en konstnär? Det är i detta ensamma universum; i de kaotiska tankarnas spretighet 
som mina syner kan komma till mig. 

Att vara ensam (och kvinna), lång och yvig så som jag (okordinerad och ostrukturerad i mitt 
rörelsemönster som också kallas klumpigt) gör mig iögonfallande. Att synas och underkasta sig 
andras blickar är som att balansera på en knivsegg för att inte uppfattas hotfull eller otäck.  
 
Balansera på en knivsegg? Jag klarar det sällan. Jag ramlar gränsle och skär således sönder mig, 

mitt underliv, mitt kön.  

När jag rör mig över ett torg intar jag den manliga flanörens självsäkra ägande av rummet. Det 

här upplevs förvirrande då jag i den manliga självsäkerheten för övrigt övertygar om min 

kvinnlighet (iscensatt). Jag intar en aktiv plats av rummet (manligt). Det finns en snabbhet och 



kraft i mina steg, men också en sensualism(kvinnligt). Det är som om jag oftast bar en 

ögonbindel, som om jag gick att granska utan att någon behövde förklara varför. Jag rör mig i 

det rum som skapades kring sekelskiftet för den manliga flanören. I den stadsbilden fanns 

ingen plats för en fri kvinna utan de som rörde sig där var prostituerade. Den prostituerade 

kvinnan är ingen vad jag definierar som en femme fatale eftersom hon i inget avseende är 

ägande av sitt kön utan ett offer för det. Sensualismen hos mig förvirrar antagligen bilden av 

mig ytterligare. Som vore den iscensatt och medveten men aldrig för ett syfte att underkasta 

mig någon utan snarare för att låta den bringa energi och kraft, den blir till en lek, en allvarsam 

lek där någon förväntas leka med mig. I en ”master and servant”. Är det en tillfällighet att jag 

låter mig exalteras över Depeche Modes låt från 1984? Är det en tillfällighet att jag spelar den 

nu, i ett nu när mitt liv fyllts av diverse dramer och triangelhistorier, sexuella utspel, rollspel 

och maktspel? 

Ooo, jag lever och låter mig upplevas! Det susar och brusar av rusande, berusande åtrå…  Jag 

har stora känslor som sitter på utsidan av min hud. Och eftersom jag sällan hinner censurera 

dem innan du eller någon ser dem så blir de synonyma med mitt uppträde och hur jag 

uppfattas. Jag blir förvånad varje gång.  

 

Frankrike, sommaren 2010. 

Jag syntes på mina promenader i Ventimiglia, men så snart jag lämnade Ventimiglia syntes jag 
inte längre! Andy Warhol och idag… Pål Hollender, Anna Olin, Lars Wilks, Joanna Rytel, 
John Duncan, Ernest Billgren, Marianne Lindberg de Geer… listan kan göras lång… Att synas i 
dagens medievärld har ju länge ansetts som toppen av varandets bekräftelse. Något som många 
offentliga personer trots allt uppfattar som påfrestande. Märker att mitt resonemang och tankar 
om mitt ämne rör sig i ett limbo mellan synlighetens himmel och osynlighetens botten. Vågar 
jag polarisera dem så. Är osynligheten det värsta… Hjälp! Har jag kommit vilse i mitt 
medvetande?! Kanske skriver jag om osynlighet nu för att jag just nu, i skrivandets nu känner 
mig ensam och panikslagen? En mening jag skrev för ett par dagar sen tycks vara skriven av ett 
annat jag; ” Inget sällskap intresserar mig. Jag behöver ett stort utrymme av tomhet runt 
omkring mig för att jag inte skall känna mig kvävd.” Jag behöver ju sällskap… alternativt; jag 
behöver bli sedd. Jag syns inte. ( i en parantes kan man nu ställa sig frågan om jag nu befinner 
mig mitt i rannsakningskomitten?) 
 

Ensam 

Jag är synlig och jag balanserar 

på en slak lina över brunnens djup 

som suger tag i mig…  

Om jag bara la mig ner på marken, borrade ner mitt ansikte i jordens mylla skulle jag slå rot 

då? Skulle det växa upp små andra ”jag” runt om kring mig, spridda av mitt rotsystem? Då 

skulle jag inte vara ensam och synlig… Då skulle vi gå bredvid varandra, jag och jag, kanske 

hålla varandra i handen, så att vi inte ramlar, famlar, vacklar och vinglar.  

Upptäcker i snåren (av ensamhet) att jag vill (ska) försöka bjuda in (leda in, tvinga in) ett något 

eller någon. För så är det när man väljer att vara synlig! Jag vill bli sedd… Vill bli älskad! Och i 

den kombinationen uppstår synligheten. 

 

Ur minnesanteckningar från ateljén: 

Jag ska försöka vara naken i mötet, med något i gestaltningen eller någon i den som ser den 
(eller mig?). Jag har ambitionen att närma mig och definiera min kärna i mina kroppar som för 
åskådaren blir synliga. För om det är synligt kan ett möte vara möjligt. I ett möte som ska bestå 
av ett synligt JAG eller min spegelbild eller den vy av världen som jag och mina betraktare ser 
tillsammans, gemensamt. Och den måste kunna vara hur som helst och betraktad utan censur.   

 

 



I dramat 
I det metafysiska varandet finns blicken tillsammans med tankarna och relationerna (mellan 

människor, mellan verk-människa, mellan verk-konstnär). Det ickesynliga i mellanrummet av 

makt och underkastelse finns blicken av vilken jag blir sedd. 
Blicken kan bekräfta både det fysiska varandet och det metafysiska varandet i relationen 

mellan två (eller fler) subjekt. Blicken kan vara (är) länken för hur åtrå övergår till passion som 

alltid blir någon form av maktkamp. 

 

Två roller i dramat om blicken har skapats.  

Karaktär XY Är i singular: Blir sedd (existerar), är förblindad (kan ses på). Är ensam (är 

stark?). Har karisma  (lyser) .  Är försvarslös (naken och inför världen ärlig).  

Karaktär XX version a: I plural. Kommitté, jury, pöbel. Folkvälde.  

Karaktär XX version b: I singular, en person med makt (man), en maktmissbrukare (man), en 

våldsman. En patriark (man) .  

Karaktär XX i bägge versionerna (plural och singular) behöver givetvis inte vara män, men de 

har i alla avseenden det maktfunktioner som tillhör mannens domäner. 

 

Ur dagboken: 

Det är jag, bara jag och det går bra. Min blick får vila stilla i din eller någon annans. Den 
behöver inte fly och vara rädd. För vad kan hända? Jag testade en kort stund och du tog min 
hand, släppte den sen. Jag vet att det är jag som slutligen ser bort.  

 
Ur dagboken: 

Jag undrar verkligen vad du ser, när du ser på mig? Vad ser du i min blick? Jag vet ju att du (du 
eller du eller du, ni för ni är ett ni, ett ni mot mig) som skälver och frustar upphetsat av min 
blick, ni skakar förebrående på huvudet när jag låter min blick möta er. Varför? Mina ögon är 
ju så små, så minimala mot det intryck de tar emot… Jag befinner mig utanför världen och ser 
på den, på er, och jag förstår vad ni gör i lek och maktspel men när ni ser på mig så tappar jag 
bort mig. Men sällan som ett offer. 
  

När jag var yngre var det teatern som lockade mig. Kanske också i en önskan om att synas, att 

existera, återskapa mig inför åskådarens blick. Det slår mig nu att en av de första pjäserna som 

jag bekantade mig med var ”Den starkare” av August Strindberg. En pjäs med karaktärerna fru 

X och fröken Y som möts på ett café. Det är endast Fru X som talar och hennes monolog 

handlar oavkortat om hennes styrka i relation till Fröken Ys svaghet.  

”Det var så underligt med vår bekantskap -- när jag såg dig första gången var jag rädd för dig, så 
rädd att jag inte vågade släppa dig ur sikte; utan hur jag kom och gick befann jag mig alltid i din 
närhet -- jag vågade inte vara din ovän, därför blev jag din vän. Men det rådde alltid en 
disharmoni när du kom hem till oss, för att jag såg att min man inte kunde lida dig -- och då 

kände jag det snett som när kläder sitta illa -- och jag gjorde allt för att få honom att visa sig 
vänlig mot dig, men utan att lyckas -- förr än du gick och förlovade dig! Då slog det upp en 

häftig vänskap så att det såg ut ett ögonblick som om ni nu först vågade visa era verkliga känslor 
då du var i säkerhet -- och så -- hur var det sen! -- jag blev inte svartsjuk -- så underligt -- Och jag 
minns på dopet då du stod fadder, att jag nödgade honom att kyssa dig -- det gjorde han, men 
du blev så förvirrad -- det vill säga det märkte jag inte då -- tänkte inte på det sedan heller har 
inte tänkt på det förrän nu! ” 

Ur ”Den starklare” av August Strindberg. 



Tämligen skrattretande att Strindberg liksom jag använder oss av de könsrelaterade 

förkortningarna i våra karaktärsbeskrivningar, X och Y. Tänk att det är i den polariseringen i 

vars mellanrum vardagens dramer utspelar sig. I polariseringen  man-kvinna. Det känns 

självklart fel ur ett könsperspektiv. Och det tycks inte spela någon roll om jag använder mig av 

en jag-du bild istället. Polariseringen mellan manligt och kvinnligt kvarstår eftersom det mellan 

dem även existerar ett maktförhållande. Någon (något) tycks alltid vara det dominerande. I  

dramat kan man finna en punkt för katharsis, den renande och extatisk höjdpunkt, brytpunkt 

där fiende blir till vän, älskare till fiende eller förtryckare blir till offer… Ett könsbyte inför 

öppen ridå. Denna katharsis utspelar sig i dramer så och i relationer. Mina relationer. Även 

om relationer består i triangeldraman (spelet mellan tre aktörer eller karaktärer) så består ett 

blickarnas system av en polariserad struktur där endast två maktpositioner kan intas. Mina 

triangeldramer har förvirrats sig i ytterligare labyrintiska system då heteronormativa ramar 

överskridits… som liksom kärlek i en spegel, felvänd och ironisk. Men en absolut katharsis för 

ett postmodernt relationsdrama. Spelet, iscensättningen avslöjar inget det representerar utan 

artikulerar det som finns i mellanrummet: det interkonstitutionella. Två kvinnor är förtjusta i 

samma man. Den ena kvinnan är jag, den andra kvinnan är gift enligt normen. Mannen är 

överordnad de bägge kvinnorna och han uppvaktar dem båda. I en absurd situation bliv 

kvinnorna varse varandras relation med mannen och i samma stund finner de varandra… 

Det ryms fler triangeldramer som upptar mina tankar och tid och aktion men då de är 

disparata och fantastiska och än mer privata så kan de ju inte anges här. Men de finns. 

 

Ur Minnesanteckningar från ateljén 

Jag möter på motstånd i allt jag företar mig. Om mina skulpturer kom till mig med enkelhet 
som om de vill förlösa sig själva, så har jag stångat mig blodig mot praktiska hinder. En 
skulpturstudio som i teorin finns tillgänglig är det inte i verkligheten, en text som finns 
formulerad i mina tankar fastnar i digitala limbon. Vax till mina beställda unisexdockor från 
tyskland kommer aldrig och dockorna ter sig statiskt oformbara mot den bild jag haft. Men nu 
finns dem hos mig. Jag placerar dem i mitt vardagsrum… leker med deras blickar och närvaro 
inför sitt sammanhang. De är tre… Tre kroppar på vilka du kan vila din blick. De kommer inte 
kunna blicka tillbaka på dig, då de inte kommer att ha några ögon. Men dem sinsemellan 
existerar ett blick och maktsystem.  
 

Ur Minnesanteckningar från ateljén 

Det finns något som kliar och skaver när jag ser spåren efter mig. Just nu framför mig- 

Framför mig på bordet i ateljén… Jag ser mitt namn nedskrivet på ett papper och jag blir 
ledsen. Bokstäverna vinglar… Här är också frigoliten i travar, tolv tillsågade stycken. Mina 
händers verk. Ett ensamt arbete för ensamma starka fingrar som längtande söker sin maka i 
materialets föränderlighet. Så i spegelytans glas kommer jag bländas. Vilken verklig bild av min 
konstruerade hemlighet blir synlig. Kan man betrakta världen, felvänd genom spegeln? Och 
kan man vara säker på att den felvända verkligheten är det felaktiga? Eller blir den rätt 
eftersom den som kvävd hamnade i ett minus-tillstånd som behöver sig själv för att bli till 
positiv form… 
 

Varför blir det så abstrakt? Varför lockar mina tankar in mig i irrgångar jag inte begriper, eller 

finner ordning i? Det gör kanske ingenting. Det kanske är en del av resultatet? Jag ger mig hän 

i mina tankar som i mitt utanförskap och lek som femme fatale, jag njuter av dem! Jag förflyttar 

det som kontrolleras in i en i abstrakt labyrint av asymmetriska tankar och känner med min 

kropp hur det känns att röra mig i tankarna. Jag fastar i snårigheten och blir skräckslagen över 

att peruken jag bär skall lossna. Tänk om och vad om? Vad finns under den? Den buckliga, 

buliga hjärnans skal. Blekt och sårbart, om möjligt lite platt och inte alls något lent klot. Lena 

klot följer sin atmosfäriska bana i rymden bättre än det buliga. När man låter huvuden rulla, 

rullar de fel. Under giljotinen rinner blodet. De som ser vill inte se, men fascineras av skräcken 



och sensationen och har längtat efter den här stunden. Skulle aldrig missa det. Eftersom man 

inte kan bortse från Foucault i studier av makt kan man heller inte missa det man önskar att 

man missade när han inleder texten om Övervakning och straff med en fruktansvärd skildring 

av en tortyrscen (Foulcault; 1974;9-12).  

 

Peruken lossnar ju aldrig, jag har ingen. 

   

Något som förvånar mig är sorgligheten. Eller inte. 

 

Den här punkten: . 

Är en fin punkt. Men jag vill inte att ni ska se att punkten är fin jag vill att ni ska se att punkten 

betyder att meningen är slut.  

Per definition är det synliga mer än det som det representerar, per definition artikulerar den en 

brist. 

Det fysiska varandet, dvs. artefakten och rummet för det. Det synliga och artikulerar då det 

som det inte visar; dig i relation till mig.  

Jag vill sist uttrycka att jag på inget sätt har lust att utforska individualitet, trots att 

individualiteten är en såkallad mellanrumsform i mitt gestaltningsarbete. Existerar som det 

icke-nämda, bakom bindeln… 

 

 

 

3. resultat(et): Att synliggöra genom att dölja! 
 

Det är möjligt att jag låtit min undersökning kring blicken tendera till att övergå i ett arbete om 

att endast positionera mig själv i ett blickarnas sammanhang.  Genusperspektivet jagar mig och 

jag försöker fly undan samtidigt som queertemat uppfyller mig med attraktion och 

upphetsning. I labyrintiska tankekedjor hamnar jag i frågor om det som avviker, upprinnelsen 

till dessa återvändsgränder av exsistensiell karaktär kan bero på min i grunden känsla av 

utanförskap och behov av kärlek.  

Har jag inte tappat bort mig i resonemanget?  

Om texten uppfattas som fragmentarisk och ogenomskinlig är den liksom ögonbindeln lika 

dunkel och subtil så som jag uppfattar den gestaltande processen. Ansatsen var tydlig men 

arbetet dunkelt och det enda som klarnat för mig är spänningsfältet jag befinner mig i. 

Spelplanen är definierad, illustrerad och artikulerad.  En spelplan för makt och sexuella spel. 

 

Mina personliga erfarenheter av att se och synas har således gestaltats i en text som tenderat att 

övergå från transperent till oigenomtränglig textmassa. Synligjord då den inör sin läsare(dig) 

uppfattas dold.  
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