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Abstrakt 

Arbetet handlar om skillnaden i reception och erfarenhet i betraktande av landskap, endera 

som illusorisk bild och som mer erfarenhetsmässig upplevelse av landskapskonsten.  Denna 

frågeställning behandlar den illusoriska bildens övergång till installation och platsspecifika 

konstverk ute i dess kontext. Jag behandlar rum, ram, plats och betraktarens positionering 

inför och med konstverket inom detta tema. Där jag undersökt villkoren för vilka erfarenheter 

man får av konstverket som endera illusoriskt och även som processbeskrivning. Det 

didaktiska syftet är att eleverna ska få möjlighet att undersöka närvarons platsspecifika 

betydelse för konstverket. Vidga platsen för skapandet, genom att gå ut och tillverka ett verk 

utanför skolans väggar och miljö. Jag ville ge dem en möjlighet att se hur man kan gestalta 

något från ett landskap på platsen.  

I min gestaltningsundersökning har jag bearbetat dessa frågor om landskapet som en 

processbeskrivning. Den rör frågor som representation av ett landskap i rummet och i en 

undersökande process. Betraktarens positionering inför och med konstverket. Kan man ta in 

natur i gallerirummet? Är naturen i sig konst nog? Jag har undersökt bilden och beskrivningen 

av ett landskap.  

Frågor som jag ställt mig är hur man kan ta in natur i konstrummet, hur den illusoriska bilden 

flyttats ut till vad den avbildat. Det inramade landskapet som ett substitut till det verkliga. Jag 

har tittat på hur konstnärer försökt att spränga gränserna mellan ramen och det verkliga 

landskapet. Lyckades de platsspecifika verken ute i det verkliga landskapet spränga 

konstrummets väggar? Visst lyckades man göra detta, men många gånger kom dessa verk 

tillbaka i form av tvådimensionella fotografier upphängda på väggen i ett gallerirum, långt 

bort från den naturplats som den var skapade för.  
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 1 Inledning 

1.1Bakgrund  
Visst finns det något kontemplativt i att försjunka i en idyllisk landskapsvy? Jag har länge 

velat utvidga mitt eget seende på avbildandet av ett naturlandskap. Jag minns när vi under min 

gymnasietid fick tillfälle att göra installationer i skogen nära Sävstagården på landet utanför 

Enköping. Jag minns att jag målade röda blad som rann ner som en fåra på grenarnas gröna 

blad. Vi fotograferade av dessa verk. Jag minns inte att vi diskuterade vad vi gjort eller varför 

och om det fanns konstnärer som jobbat med naturen som platsspecifik tidigare. Kommer 

heller inte ihåg att vi pratade om bilderna vi tagit. 

När jag valde landskapet som tema inom mitt konstprojekt berodde det på att jag började 

fundera på hur jag kunde flytta ut den illusoriska bilden av ett landskap, till den platsen man 

inspirerats av. Jag har länge varit intresserad av måleri och älskar också naturlandskapet. Jag 

tycker det är intressant att se hur man representerat och hur man kan ta till sig en 

landskapsbild men också se hur konstnärer jobbat mer erfarenhetsmässigt med landskapet 

som tema. Jag minns hur jag som liten på ett museum blev fascinerad av en stor målning. Jag 

tyckte det var spännande att se själva penselstråken, så jag ville också känna på tavlans 

torkade oljefärg, men då jag blev avbruten av en snabbt framskyndande museivakt som slet 

bort mig från målningen och sa att; ”om du ska kunna vistas på museum måste du hålla dig på 

rätt avstånd från tavlan”, och pekade på räcket som jag krupit under.                                           

I min uppsats vill jag titta på hur man kan betrakta landskapet som en avbildning men också 

som en erfarenhet som tar alla sinnen i beaktande. Jag vill se länken mellan den illusoriska 

bilden och hur man både bildligt och bokstavligt tagit ner denna bild från gallerirummets 

väggar till att man sprängt ramen för och vidgat synen på landskapet inom konsten. Jag vill 
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med elever göra och undersöka närvarons platsspecifika betydelse för konstverket med utgång 

i jordkonsten, naturlandskapet. Vad händer när jag fotograferar ett verk som är på platsen så 

att säga, då blir det en bild av ett platsspecifikt verk. 

 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Jag vill undersöka hur receptionen av landskap förändras när konsten går från bild till 

installation. Mitt didaktiska syfte är att eleverna ska undersöka närvarons platsspecifika 

betydelse för konstverket. Detta kommer att ske i en workshop som kommer att behandla 

frågor som rör den platsspecifika konsten med naturen som utgångspunkt och plats. Vidga 

platsen för skapandet genom att gå ut från skolan och tillverka ett verk utanför skolans väggar 

och miljö. Jag ville ge dem en möjlighet att se hur man kan gestalta något från ett landskap på 

platsen. Öppna för en längre diskussion i form av att man diskuterar målning av ett landskap 

och installationer på plats osv. Genom att de får göra ett tema en serie där man i en konstärlig 

process undersöker landskapet som bild och erfarenhet. 

 

1.3 Teoretiskt perspektiv 
Jag utgår bland annat från Malcolm Andrews text i Landscape and Western Art och de frågor 

om det traditionella landskapet som Tuula Karjalainen skriver om i boken Landscape in 

Kiasmas Collection, Miwon Kwons anteckningar om En plats efter en annan som rör den 

platsspecifika konsten.1 Håkan Nilssons avhandling om ”Clement Greenberg och hans 

kritiker” som behandlar den illusoriska bilden. Jag kommer även att studera landskapet 

utifrån den konstteori som utvecklades kring minimalismen. Med start i hur minimalisterna 
                                                

1 Andrews, Malcolm (1999) Landscape and Western Art. Tuula Karjalainen(2006)  Landscape in Kiasmas 
Collection, Kwon, Miwon (2005) En plats efter en annan, Anteckningar om det platsspecifika. Ingår i 
Wallenstein Sven-Olov: Minimalism och postminimalism. 
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med bland annat Frank Stella i spetsen började förändra konstverket så att den rent optisk 

illusoriska upplevelsen fick ge vika för den mer fenomenologiska tingliga erfarenheten av 

verket. Hur man i minimalismens tidigare skede flyttade konstverket ner från väggen till 

gallerirummet och sedan hur jordkonstnärerna tog ut konstverket till platsen för det avbildade.  

Där jag vidare tittar på hur ett antal jordkonstnärer gestaltat landskapet, och hur receptionen 

av konstverket förändrats.  

 

 

1.4 Metod 
Jag har tittat på villkoren för vilka erfarenheter man får av konstverket som endera illusoriskt 

och processbeskrivet och platsspecifikt. Jag har tittat på vilka erfarenheter betraktaren gör i 

mötet med ett konstverk som har landskapet som tema på olika sätt. Jag har analyserat en 

illusorisk bild och tittat på olika verk av konstnärer som arbetar med landskapet som 

erfarenhet.  

2 Utgångspunkt 
 

 “A landscape picture is familiarly an image of the outside world adorning the walls of our 

indoor world.” 2 

Det inramade naturlanskapet har varit ett substitut för det ”verkliga” landskapet. Som gör oss 

medvetna om vår distans till naturen.3 I våra inomhusmiljöer har vi blivit mer medvetna om 

utomhus och inomhus. 

Man kan inte måla en bild av frisk luft som ett fönster ut mot naturen kan ge, därför kanske 

betraktarens kroppsliga närvaro är viktig i den mer platsspecifika konsten? Om det 

traditionella landskapsmåleriet kunde ge en känsla av skimret av solen på vatten, hur kan 

landart eller natur installationen ge den känslan mer direkt i mötet med det den gestaltar och 

                                                
2 Andrews, Malcolm (1999)Landscape in Western Art Oxford: Oxford University press. s107 

3 Ibid s107  
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det gestaltade?  Risken hos landart är att också den blir till en tvådimensionell bild på väggen 

i ett galleri i slutändan fastän tanken var platsspecifik. Det kan vara på platser som var väldigt 

svåra att ta sig till på grund av terräng. Ytterligare en risk är att den stora skalan gör att 

mönsterbilden bara framträder från en luftvy. Många jordkonstverk finns inte kvar då de som 

hos Andy Goldsworthy gjorts av förgängligt material som t ex. en klump snö med olika 

material som armeringssnören och halm, som framträder mer och mer när snöklumpen 

smälter ner.4  Där är fotodokumentationen viktigt för synliggörandet. Där kan fotografier av 

hur konstverket förändras fånga nerbrytningsprocessen. Där är både tid och 

processdokumentationen viktig och en väsentlig del av jordkonsten. Själva närvaron på 

platsen blir sekundär.  

3 Det platsspecifika konstverket 
 Det platsspecifika verket är anpassat till platsen den står på. Den modernistiska skulpturen är 

helt lösryckt från det sammanhang den skapades i. Det är detta som skiljer det platsspecifika 

från modernistisk skulptur. Miwon Kwon skriver i En plats efter en annan. 

“Tvärtemot påståendet ‘om du måste förändra en skulptur för en plats är det något fel på 

skulpturen’, ägnade sig den platsspecifika konsten, vare sig den verkade störande eller 

försökte passa in, åt den miljö som bestämde eller styrde den formellt.”5  

Robert Barry säger i en intervju 1989 att ”[…] Platsspecifika verk har att göra med miljöns 

beståndsdelar på givna platser. Platsspecifika verks skala, storlek och placering bestäms av 

platsens topografi.[…]6 Jag vill titta närmare på jordkonstens sätt att angripa landskapet i 

platsspecifik bemärkelse.  Hur man kan använda platsen, naturens topografi, för att 

konstverket ska bli en förlängd arm av landskapet. Detta kommer jag att lite mer praktiskt 

undersöka i en elevworkshop som jag kommer att skriva mer om senare i denna uppsats. 

Tuula Karjalainen skriver i Landscape in Kiasmas collection att landskapet, i alla fall i 

                                                
4 Goldsworthy Andy(1991)Hand to Earth Leeds: W.S Maney and Son s20 

5 Kwon , Miwon (2005) En plats efter en annan, anteckningar om det platsspecifika Lund: Rasters förlag, 

skriftserien Kairos nr 10. s203 

6 Kwon, Miwon (2005) En plats efter en annan, Anteckningar om det platsspecifika . s205 
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Norden, varit förknippat med skönhet och sublimitet. En plats där man hämtar inspiration och 

en källa till kontemplation. Ofta när vi tänker på ett landskap är det något framför våra ögon. 

Men en viktig del av upplevelsen av ett landskap menar Karjalainen, är att man upplever 

landskapet med hela vår varelse. Vi lever landskapet. 7 Genom historien har till exempel 

expressionisterna försökt förmedla konstnärens egen inre känsloupplevelse. Ofta blir just 

abstrakta målningar till landskap, fast man verkligen försöker undvika detta. Kanske är det 

som Karjalainen skriver: 

” Thanks to the sense of touch, the rugged texture of paint or the archaic forms of sculpture recall 

experience of real landscapes in the viewer´s mind. The artist can also convey his or her lived 

experience by using time as an aspect of the work .”   “The landscape fragments are often displayed as 

they are, allowing the viewer to  reconstruct in the mind the whole that the parts refer to.”8 Detta 

illustrerar spänningen mellan seende och läsning, upplevelse och representation. 

4 Empiri 
Jag har tittat på ett antal konstverk där det genomgående temat är landskapet, och hur man 

gestaltat dessa ur erfarenhetsmässig och bildmässig synvinkel. Jag har valt att titta på en 

målning där jag undersökt ram, rum, platsen för konstverket, men också hur betraktaren ställs 

inför en sådan bild. Jag har jämfört den illusoriska bilden med ett antal verk av konstnärer 

som arbetat med samma tema men hur dessa använt sig av betraktarens och platsens 

egenskaper. I dessa konstverk har jag inte gjort en analys i traditionell bemärkelse utan jag har 

tittat på det omkringliggande faktorer som skapar rummet i vilket konstverket är skapat. I 

dessa verk har jag tagit fasta på de begrepp som jag nämnde tidigare dvs. rum, plats, tid och 

betraktarens positionering inför verket. 

5 Landskapet som bild 
Jag kommer här att analysera hur man representerat och hur betraktarens reception av bilden 

av ett landskap förändras. Jag väljer att beskriva en landskapsbild för att illustrera hur 

material, plats, rum och tid förhåller sig till receptionen och representationen. Jag har valt 

                                                
7 Karjalainen, Tuula (2007) Landscape in Kiasmas collection. s23 

8 Ibid. s16 



9 

 

John Constable the Hay-Wain från 1821.9 som är illusorisk i sitt utförande. Det är en bild av 

en engelsk landskapsvy, ett hus, träddungar och man kan se fälten och boskap som betar 

längre bort i bilden och hur jorden möter himlen i horisonten. Det är en idyllisk och fridsam 

bild av ett landskap som Constable målade i sin ateljé i London långt från sina minnen av 

hans barndom i Suffolk. Denna målning består av färg på duk. Material som ska likna något 

annat, d.v.s. en illusion av en annan verklighet. Det handlar här inte om själva råmaterialet, 

utan om omdaningen av material till illusion, likt en scenografi.                                                                                                                                                                                  

Platsen för betraktandet av landskapet är också en viktig del i uppbyggandet av den optiska 

illusionen. En målning som denna var inte menad att hänga i taket (men som en minimalistisk 

konstnär faktiskt gjort med ett par målningar.) Utan på väggen i ett lagom höjd och avstånd 

för att man ska kunna blicka in och försjunka sig i scenografi, så att absorptionen av bilden 

blir maximal. 

[…] med andra ord ansågs galleriet /museet till synes gynnsamma arkitektoniska  särdrag vara kodade 

mekanismer som aktivt skiljer konstens rum från den yttre världen, som gynnar institutionens 

idealistiska imperativ att framställa sig själv och sin värdehierarki som  ”objektiv”, ”intresselös” och 

”sann”10  

 Platsen är också intressant i en mer socioekonomisk synvinkel. Då målningen hängdes i ett 

hem för att man kanske skulle drömma sig bort, som konstnären själv gjorde till sin barndoms 

landskap, eller som en dekoration på väggen, med en guldram som var ett tecken på lyxen av 

att äga i detta fall en målning av en konstnär. Så målningen är på så sätt tids, klass och 

platsbunden.  Bilden kan för detta inte vara i samma skala som det verkliga landskapet som 

det den avbildar. Skalan är som jag tidigare skrev anpassad till konstsalongen.  

        Det visuella tillägnandet, alltså betraktarens positionering av verket är idealt en 

kontemplativ erfarenhet av bilden på väggen. Att man som betraktare står utanför och blickar 

in i en annan värld. Det rör sig primärt om en optisk erfarenhet än om andra sinnliga 

erfarenheter.11 Tiden spelar också roll, denna målning är inte likt jordkonstnärernas verk 

tidsbundna så tillvida att de som Goldsworthys snöbollar smälter bort, utan betraktaren ska 

                                                
9 Bildbilaga 

10 Kwon (2005) s206 
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genom den optiska illusionen, drömma sig bort till en annan värld och glömma tiden. Man 

förflyttas på samma sätt som när man tittar på film, till en annan plats och kontext. Ramen 

håller bilden samman och talar om var bilden slutar och rummet i vilken målningen är 

placerad, tar vid.  Inuti ramen finns det essentiella det som ska betraktas.                                                                 

Yrjö Haila skriver i ”Landscape in Kiasmas Collection” om att vi i västerländsk kultur är 

uppfostrade till att se ”the landscape of vision,” en visuell tradition som är beroende av ramen. 

Det är vad som är inuti ramen som är det essentiella. Men detta visuella landskap kräver också 

en distans till betraktaren. Sammanfattningsvis kan man säga att den traditionella bildmässiga 

landskapsbilden ger en optisk erfarenhet.12 Denna målning är olja och pigment på en 

preparerad linneduk, men det är inte det som betraktaren ska lägga märke till i detta fall, utan 

man ska förflytta sig genom den optiska illusionen till vad den representerar, en bild av ett 

landskap. Det som händer med betraktaren psykologiskt, är att med den visuella upplevelsen 

drömma sig bort, utan att vara medveten om den kroppsliga närvaron i det faktiska rummet. 

Det handlar om att ”det illusoriska konstverket betraktas av ett kroppslöst öga i ett ögonblick 

av epifani”13 som Kwon skriver. 

 
6 Minimalismen och bokstavligheten 

 

”Att Minimalismen inte går att avkoda illusoriskt är således en konsekvens av det illusoriska 

måleriet blev uttömt”14 Minimalisterna strävade efter en helt annan relation till betraktaren 

genom att betraktaren gjordes medveten om sin relation i rummet och till konstverket, blev 

betraktaren i förlängningen en del av betydelseproduktionen. Minimalismen övergav ögats 

visuella optiska inflytande till förmån för objektets faktiska fysiska och tredimensionella 

egenskaper.   Reduktionen av illusion gjorde att man förenklade så mycket som möjligt. 

Donald Judd skriver att ” överge illusionen var att bli av med det sämsta ur den europeiska 

                                                

12 Nilsson Håkan(2000) Clement Greenberg och hans kritiker s74-76 

13 Kwon (2005) s204 

14 Nilsson Håkan(2000) Clement Greenberg och hans kritiker s.76 
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traditionen, målet var verklighet och vägen dit tredimensionalitet.”15 Reduktionen fungerade 

som ett medel mot illusionen.  

Det är när den minimalistiska monokroma målningen går över från att vara en illusion av en 

bild till att betona ytan och blir till ett objekt som det händer något med betraktarens 

positionering i rummet.  Minimalisternas bokstavlighet syftade till att bejaka och vara en del 

av verkligheten.”16 Alltså en del av det fysiska rummet.  När den optiska illusionen är 

bortreducerad, återstår endast ett objekt och detta objekt ger en helt annan relation till 

betraktaren. Clement Greenbergs konstsyn som byggde på att det illusoriska spelet i 

bildplanet som det traditionella måleriet gjorde, överskreds av minimalisterna genom att 

bildplanet bara blev en plats bland många.17  

Det är inom det minimalistiska fältet, i ifrågasättandet av den illusoriska bilden och i att ge 

objektet företräde i rummet som i installationskonsten föds. När jag tidigare skrev om ett 

konstverks skala apropå att en landskapsmålning aldrig kan vara lika stor som det verkliga 

landskapet, är det intressant att lägga till vad Tony Smith svarar angående skalan på hans 

verk: 

“Q: Why didn´t you make it larger so that it would loom over the observer? 

A: I was not making o monument. 

Q: Then why didn´t you make it smaller so that the observer could see over the top? 

A: I wasn´t making an object.” 18   

Maurice Merleau- Ponty var en filosof som flera minimalister var starkt influerad av. I The 

Phenomenology of perception (1948) beskriver hur subjekt och objekt inte är separerade från 

varandra, utan är ömsesidiga aktörer, beroende av varandra. Han hävdade också att 

perceptionen inte bara var en fråga om visuellt betraktande utan involverade hela kroppen.19 

                                                
15 Nilsson (2000)s76 

16 Nilsson (2000)s76   

17 Nilsson (2000)s80 

18 Nilsson (2000)s78 

19 Ibid.,s50. 
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Han menade att man lever i världen och att det som man upplever inte bara är något som man 

ser framför sig (liknade en målning på väggen) utan något som man upplever med hela sin 

varelse. Måleri ”förmedlar” verkligheten och tillåter inte betraktaren att uppleva perception i 

första hand. Minimalistiska skulpturerna kan uppfattas som tråkiga på fotografier men i 

verkligheten, som t ex. Richard Serras tunga plåtsjok som lutar mot varandra men som man 

känner kanske skulle kunna rasa ihop, finns en tyngd som skrämmer besökaren. Detta blir till 

en förkroppsligad fenomenologisk erfarenhet. Kritikern Michael Fried skriver i ”Minimalist 

Sculpture art and Objecthood” från 1967 att de minimalistiska objekten hänger på idén om 

temporalitet snarare än i en slags transcendent tid och plats signalerad av en sockel eller 

ram.20  

Frank Stellas första minimalistiska målningar ledde betraktaren till att registrera det negativa 

mellanrummet i väggytorna mellan målningarna. Där väggen blir av målningarna aktiverad. 

Ramen har traditionellt funktionen att skilja rummet och väggarna från bilden. Det väsentliga 

finns innanför ramen, och väggarna runt omkring blir inte aktiverade utan försvinner till 

förmån för den visuella upplevelsen av bilden innanför ramen, blir mellanrummen lika viktig 

som målningarna, hos Stella.  Summan av verken blev mer viktiga, än verken i sig själva. 

Betraktarens uppmärksamhet drogs i minimalistiska verk från verket till deras relation till 

varandra i gallerirummet.                

 Miwon Kwon skriver i En plats efter en annan.  ”Tvärtemot påståendet om du måste förändra 

en skulptur för en plats är det något fel på skulpturen, ägnade sig den platspecifika konsten 

[…] åt den miljö som bestämde eller styrde den formellt”21  

Richard Serras 36 meter långa stålskulptur; ”Tilted Arc”22 var beställd och utförd för en 

särskild plats: Federal Plaza. ”Det är ett platspecifikt verk och ska därför inte förflyttas. Att 

flytta verket är att förstöra det.” 23Han menade att platsspecifika verk hade att göra med 

miljöns beståndsdelar på givna platser. ”Platsspecifika verks skala, storlek och placering 

                                                

20 Bishop Claire(2005) Installation Art.  New York: Taylor & Francis Group sidan 53 

21 Kwon (2005) s23 

22Walther Ingo F.(ed.)(2005) Art in the 20th Century. Köln: Taschen s40 

23 Kwon(2005) s. 206 
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bestäms av platsens topografi.  Verket blir en del av platsen och omstrukturerar platsens 

organisering både konceptuellt och perceptuellt.” 24  

7 Hur landart konstnärerna arbetade med landskapet som erfarenhet 
Walter De Maria gjorde 1977 New York Earth Room.25 Han fyllde ett helt galleri med 250 

kubikmeter jord. Materialet i detta fall är jord, det råmaterial som ett landskap består av. Jord, 

som om det var iblandat i Constables målning skulle betraktas som smuts, som ramen i Earth 

Room får galleriets rum fungera som ram till konstverket. Här är det inte fråga om en optisk 

illusionistisk bild. De Maria lyfter bokstavligen in själva det smutsiga naturmaterialet in i 

galleriet. Det är det obehandlade materialet som skiljer minimalisterna från tidiga 

jordkonstnärer som De Maria. Det är här inte bara fråga om optiska epifanin, alltså ett 

kroppslöst betraktande, utan konstverket upplevs med fler sinnen och som betraktare blir man 

rent fysiskt överväldigad av lukten från 150 kubik jord. Den är i sig själv en formlös massa 

som hindras från att bokstavligen flyta ut från galleriet av endast den halvmeter 

genomskinliga glaset och väggarna.  

       Man kan inte som betraktare av Earth Room, absorberas av någon optisk illusion som när 

man betraktar en traditionell landskapsbild utan möjligheten till absorptionen störs av 

konfrontationen med själva det fysiska råmaterialet.  Titeln Earth Room indikerar ju på 

nersmutsning och talar om att konstverket innefattar hela platsen. Det finns ingen ram, ingen 

gräns mellan plats och verk. Den indikerar också på nersmutsningen av gallerirummets 

tillbakadragna rena ytor till förmån för bilden.  Earth Room juxtapositionerar den dualitet som 

funnits mellan konst och natur. Förflyttningen av råa naturmaterial såsom jord, finns också i 

Anselm Keifers Märkische Sand IV från 1977.26 Om De Maria använder sig av jorden som en 

rent fysisk nersmutsning av gallerirummets tillbakadragna rena ytor, smutsar Keifer ner på ett 

liknade sätt en tvådimensionell bild. Titeln Märkische Sand IV refererar till en marschsång i 

Hitlers armé. Det är fotografier av tyska landskap. Sanden ovanpå fotografierna kryper ut i 

kanterna och smutsar ner bilden, som också blir en liknelse över hur nazismen förstörde det 

                                                
24Nilsson(2000) s.76  

25 Se bild nummer 2 i Bildbilagan.  

26 Andrews (1999) s. 203 Se bild nr 3 i bildbilagan 
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tyska landskapet. I Jacks Fold27 av Andy Goldsworthy, kopierar han en fårfålla från den 

engelska landsbygden. Den var uppbyggd av stenblock. I naturliga kontext där fårfållorna 

mist sin traditionella funktion och idag ses mer som kulturminne. Men när Goldsworthy tar in 

detta i gallerirummet blir den till ett konstverk . Själva placeringen är också intressant 

eftersom stenmuren omfamnar rummet i en svängd böj, som forstsätter utanför glasväggen i 

en form av atriumgård utomhus. Denna placering vill visa att betydelsen ändras, som när 

Daniel Burens Within and beyond the frame tar sig ut och spränger gallerirummets gränser, 

men också påvisa att denna installation egentligen inte hör till galleriet. Det finns på så sätt en 

rörelse i denna skulptur som svänger ut ur rummet. Det är nog ingen tillfällighet att skulpturen 

är placerad mot en glasvägg. Den kanske symboliserar genomskinligheten och kontakten med 

landskapet utanför galleriet. Denna installation är även temporär genom att den går att 

förflytta till sin naturliga plats. Goldsworthy använder nästan uteslutande sig av det material 

som finns i naturen. Men formar om detta material. När denna enkla fårfålla ses isolerad, blir 

detta arbete till ett stelnat konstverk inuti ett galleri. Ett minne av ett arbete, där en bonde som 

lagt sten på sten i ett landskap.  På ett sätt menar Goldsworthy att fårfållan inte kan tjäna den 

ursprungliga funktionen i denna kontext, utan detta verk ska ses snarare som en arkeologisk 

utgrävning av hur det såg ut på platsen innan galleriet stod där.  

8 Landart kort introduktion 
Mot slutet av 60talet efter minimalismen började ett antal konstnärer arbeta utanför galleriets 

vita väggar. De började skapa verk i öknen och i bergen av Nevada , Utah, Arizona och New 

Mexiko.28 Istället för pensel använde de bulldozers och grävmaskiner att skapa stora schakt i 

bergen och i öknen. Resultatet var en enorm expansion av landskapskonsten i vilket 

landskapets jordformationer, horisonten, väderlek och erosion blev verkliga material på 

platsen. Jag tror att det också handlade om den miljömedvetenheten som väcktes under dessa 

år, men också om en protest mot den inskränkta galleriytan. Tidigare skrev jag om hur 

minimalisterna började se mellanrummet mellan målningarna, hur galleriets väggar blev en 

del av konstverket och hur galleriet påverkade målningen och blev till en installation i 

                                                
27 Se bild nr.4 i bildbilagan 

28 Walther Ingo F. (ed) (2005) Art in the 20th Century.Köln:Tachen s.543 
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rummet. Man menade: varför göra en bild av ett landskap när man kan göra konstverket på 

platsen? 

 Nancy Holt gjorde 1973- 76 ett verk som kallades Sun Tunnels29 i Great Basin öknen i Utah. 

Den bestod av fyra cementtunnlar utlagda i en öppen X-formation mitt ute i öknen. 

Tunnlarnas mått var stora så att en människa kunde få plats inuti dessa. Tunnlarna av cement 

var arrangerade att de var i linje med solens upp och nedgång. Varje tunnel har också hål i 

varierad storlek där ljuset från solen på dagen eller månen på natten kastar ljusfläckar inuti 

varje tunnel. Det intressanta med detta är att utsikten genom tunneln blir en inramning av 

landskapet utanför. Detta är ett platsspecifikt konstverk som ska betraktas på plats, och är ett 

verk som har tagit sig längre ut från gallerirummet på ett annat sätt än vad Earth Room som 

hade själva gallerirummet som ram, men också längre bort än vad Goldsworthys Jack´s Fold 

gjorde som ändå i sin omfamning av gallerirummet var både utomhus och inomhus. I Holts 

Sun Tunnels används platsen, i detta fall öknen med sitt vidsträckta landskap som ram till 

konstverket. Men landskapet i detta fall fungerar mer än som en ram, konstverket är också 

helt beroende av ljuset och det landskap man ser när man tittar genom tunnels öppning. 

Konstverket blir snarare ett redskap, en ram för att kunna beskåda de landskap som finns på 

platsen. Kanske finns det även här ett kontemplativt element i betraktandet av bergen och 

horisonten, solens ljus och månens ljus som kastar mönster inuti cementtunnlarna. Sun 

Tunnels är starkt beroende av den process som har med dygnets rytm, solens upp och nedgång 

att göra och blir så på ett helt annat sätt beroende av yttre faktorerna som tid och plats. Det är 

intressant hur Holt skapat ett instrument för att se det som redan finns i den kontext som hon 

hämtat inspiration från. Verket Lightning Field30 av Walter De Maria är också den beroende 

av tidsprocess och den faktiska platsens väderlek. Tänk vilket långt steg det är från Caspar 

David Fredrich stormlandskap till att själv rent fysiskt vara närvarande i detta landskap. 

Genom att dessa stolpar av stål är utsatta av en konstnär som lika gärna kunde ha gjort ett 

annat verk inuti ett galleri, gör verket beroende av naturen som interaktiv deltagare. Dessa 

typer av konstverk är erfarenhetsmässiga, helt beroende av yttre faktorer. Hade det varit 

samma sak om en konstnär skrev en skylt där det stod ”konstverk” rakt ute i ett landskap? Det 

som skiljer De Marias Lightning Field från ett sådant verk är att stolparna är utställda i syfte 

                                                
29 Se bild nr.5 i bildbilagan 

30 Verket gjordes från 1974-77. 400stålpar, 470-830 cm, diameter:5.1cm; i Quemado i New Mexico . 
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att man ska se hur blixtrarna möter dem och hur det skapar en erfarenhet av själva platsen för 

händelsen.                                                                                                                            

Richard Longs A straight ten mile northwalk on Dartmoor31 från 1985 är en 

vandringsbeskrivning av en promenad i ett landskap.  

Like art itself,[walking] is like a focus. It gets rid of a lot of thing and you can actually concentrate. So 

getting myself into these solitary days of repetitive walking or in empty landscapes is just a certain 

way of emptying out or simplifying my life, just for a few days or weeks, into a fairly simple but 

concentrated activity…So my art is a simplification.32 

Detta verk består av en kolumn av vindpilar i olika riktningar. Under dessa står med röda 

versaler ”WIND LINE” Long ville ”tömma” ett landskap. Till skillnad från de Maria och 

Goldsworthy som tar in själva råmaterialet, beskriver Long en process, i detta fall en 

promenad med så lite förklarande illustration som möjligt. Istället för att måla en bild där 

penselstråken får symbolisera vindens verkningar på träden eller molnen, gör Long språkligt 

förenklade symboler. Longs verk illustrerar spänningen mellan seende, läsning, mellan 

upplevelse och representation.  Detta verk är en koncentrerad och minimalistisk berättelse 

utan bild. Long gör en processbeskrivning hellre än en avbildning. Det känns som att Long 

vill hålla själva upplevelsen för sig själv och ger endast fragment av denna till betraktaren. 

Nancy Holts Sun tunnels verkar med betraktaren i själva tidsprocessen.  

En annan konstnär som arbetat på ett liknande sätt som Richard Long är Hamish Fulton. 

Fultons Rock Fall Echo Dust 33 är resultatet av promenader i landskapet. Dessa promenader är 

representerade av kombinationer av ord och fotodokumentationer. Den fysiska vandringen 

hjälper att väcka sinnestillståndet och relationen till landskapet. Laura Anttila har med sin 

”homage to Werner Holmberg.” 34 också gestaltat en vandringsbeskrivning, Anttila refererar 

till de möjligheterna av närvaron i ett naturlandskap. I en monter har Anttila lagt foton, skisser 

och färgprover över de platser som Werner Holmberg hade besökt och där han gjort skisser 

och målat, som Anttila sedan också besökte. Anttilas bildserie inuti montern, visar bilder, 

                                                
31 Se bild nr.6 i Bildbilagan. 

32 Andrews (1999) s217 

33 “A twelve a half day walk on Baffin Island Arctic Canada summer 1988” 

34 Karjalainen(2005) s105  
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skisser av förändringar i naturen. De representerar upplevelsen av ett landskap som är 

förgängligt som överskrider gränsen för ett enda isolerat ögonblick, bland annat i form av de 

fotografier som är tagna på klockor som visar olika tider.     

 
 

 

9 Slutdiskussion 

 

Det är intressant att se hur dessa konstnärer på olika sätt jobbat med att beskriva och visa på 

en process i gestaltandet av ett landskap. Hur man använt sig av ram, rum och plats. Dessa 

exempel på konstnärer har jobbat med erfarenhet och representation som inte är bildmässig i 

rent optisk bemärkelse. Goldsworthy är ett bra exempel på hur man kan utnyttja platsens 

topografi och naturmaterial till att bända, vrida och göra mönster av materialet. Att antingen 

hälla ut jord eller att forma jorden?  Det som skiljer Goldsworthys Jacks Fold och Walter De 

Marias Earth Room åt, är att Jacks Fold är stenar, råmaterial som är formad och byggd i en 

formation i rummet och delvis utanför också. Konstnärer som likt Goldsworthy tar dessa löv, 

grenar och formger detta igen. I Goldswortys fall kommer landskapet in i gallerirummet. 

Tidigare beskrivna jordkonstverk ute i öknen var beroende av att betraktaren skulle gå ut från 

gallerirummet. Den illusoriska målningen är beständig i sitt material medan dessa konstnärer 

arbetade med landskapets förgänglighet och såg inte detta som ett hinder utan som en 

beskrivning av en tidsprocess. Skillnaden mellan den illusoriska bilden och de mer 

erfarenhetsmässiga konstverken av ett landskap är att De Maria tar in det råa materialet in i 

gallerirummet och smutsar ner det autonoma vita rummet tar in den formlösa massan som 

uppfyller inte bara en bild inuti en ram, utan hela den fysiska miljön. Detta överrumplar 

besökaren på ett annat sätt än den illusoriska luktfria bilden av jordigt landskap inuti en ram. I 

de mer erfarenhetsmässiga verken suddas gränsen mellan plats och verk ut. Vad händer med 

betraktaren av ett mer erfarenhetsmässigt verk likt Holts Sun Tunnels? Betraktarens fysiska 

närvaro övergår till att bara vara det kroppslösa ögat i betraktandet av en illusorisk bild, utan 
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också medspelare i själva händelseförloppet.  Man har i dessa verk beskrivna under rubriken 

”landskap som erfarenhet” varse om inte bara rummet som en ram till konstverket utan hela 

landskapet och människan som befinner sig i detta landskap blir en del av 

gestaltningsprocessen. Dessa konstnärer har alla det gemensamt, att de låter betraktaren göra 

sin egen erfarenhet av ett landskap. Dessa konstnärer har alla behandlat liknande tema, som 

tex. Kiefer som smutsat ner den illusoriska bilden. Eller tagit in själva råmaterialet från 

landskapet in till gallerirummet som De Maria gjorde, omkodat ett kulturellt föremål från sin 

naturliga kontext och ställt in i konstrummet likt Goldsworthy gjorde. Man har låtit 

betraktaren vara närvarande i själva tidsprocessen som Holts i hennes Sun Tunnels, eller gjort 

en vandringsbeskriving och tömt ett landskap från så mycket illustration som möjligt på det 

sättet som Fulton och Long gjorde i sina minimalistiska beskrivningar över en vandring i ett 

landskap. På ett sätt är allt en erfarenhet av ett landskap i alla dessa konstverk så även i det 

illusoriska landskapet som Constable gjorde. Måste det finnas en mottagare eller betraktare 

för att konstverket ska fungera? Vill Long t ex. fjärma betraktaren så mycket som möjligt från 

sin egen subjektiva erfarenhet? Landart blir en illusorisk bild över ett landskap. Rummet för 

var konsten ska visas har förändrats, till att inte bara handla om ett museirum, utan till att 

sträcka sig ut till det faktiska naturlandskapet. Istället för ett färdigt resultat visar konstnärer 

som Long, Fulton och även Attila hur de gestaltat landskapet som en vandringsprocess. Det 

blir en subjektiv gestaltning som snarare utestänger betraktaren från att helt till fullo kunna 

delta i den process som dessa landskaps vandringar bestod i. Fulton och Long lämnar ett 

fragment som retar betraktaren att antingen vilja veta mer eller bli avvisad. Är det en 

omöjlighet att gestalta denna resa? Attila gestaltar en undersökande vandring i ett landskap, 

och lämnar material till betraktaren att ta del av. Vissa kanske tycker det är mer intressant att 

lämna mellanrum till betraktaren att själv fylla ut berättelsen om ett lanskap, eller som Attila 

visa en arbetsprocess, där skisser och fragment över tiden finns med som material i 

gallerirummet.  

Dessa konstnärer ville spränga ramen för galleriväggarnas gränser. Problemet med dessa verk 

var ändå hur de skulle representeras och att de var beroende av det vita galleriet och utan sin 

kontext som rent två dimensionella bilder upphängda på väggen utan sin lukt för att refererar 

till Earth Room eller beroende av platsen som Holts Sun Tunnels. Har dessa verk då förlorat 

sina intentioner att interagera med betraktaren, genom att de i slutändan blir ett fotografi på 

väggen inuti ett galleri?   
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 Likt artonhundratalets friluftsmålare tog sig konstnären ut från ateljén till en mer intim 

konfrontation med naturen och platsen för det avbildade. Det blev dock en resa från ateljén 

och tillbaka igen för färdigställandet, för att sedan finnas på galleri eller privata hem.35 Denna 

inomhus och utomhus dualitet, gjorde konstruktionen av landskapet till en känsla av något 

bortom det rumsliga. Precis som ramen omfamnar och begränsar bilden kan man se 

gallerirummet som ytterligare ram till konstverket. Gallerirummet kanske inte alltid uppfyllde 

konstnärens intentioner. Man började uppmärksamma denna yttre ram som ett ytterligare 

supplement till konstverket i sig och hur det påverkade verket. Hur detta rum rymmer en 

politisk, ideologisk atmosfär som började ses som korrupt och som kanske inte alltid var 

gynnsamt för konstverket. Från och med 60 talet började man se konstverket som en 

handelsvara som var alltför känslig för den korrupta konstmarknaden. Detta gav ny prioritet 

av processen och till det råa materialet, till istället rum för konstnärens idéprocess och själva 

aktiviteten, och själva görandet. En avsiktlig nersmutsning av gallerirummet blev några av de 

uttryck som man använde sig av, istället för en återgivning av ett landskap, Det kunde också 

uppfattas som en form av provokation att dumpa ickebearbetad rå naturmaterial i form av sten 

som Richard Long eller jord som Walter De Maria. Landskapskonsten har ofta överlappat 

med skulptur och med den aktiva modelleringen av land.  

Jordkonstverken var väldigt beroende av platsen. De gick inte att flytta på därför finns de 

oftast endast dokumenterade i fotografier. Problemet med dessa fotografier är att de är två 

dimensionella och endast visuella. Det ger en helt annan upplevelse än den ursprungliga 

erfarenheten. Landskapet inom konsten har tagit många former, som flyktiga ingripanden på 

platsen i sig själv, som storskalig skulptural jordkonst med tung konstruktionsutrustning, som 

större icke förmedlande installationerna i konstgallerierna av material samlade från själva 

landskapsplatsen, eller processbeskrivningar av vandringar i ett landskap.  

10 Gestaltningen- en processbeskrivning 
 Jag kommer att beskriva min konstnärliga process där jag själv undersökt dessa frågor som 

rör just representation och min egen erfarenhet av ett landskap. Jag började min konstnärliga 

undersökning genom att gå ut och försöka ”fånga in” ett landskap, genom olika angreppssätt. 

Jag ville se hur man kunde beskriva vad man såg dvs. receptionen av ett landskap. Jag gjorde 

                                                

35 Andrews (1999) s202 
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detta genom vanliga fältstudier ute i naturen. Jag ville fånga det jag upplevde med alla sinnen 

och gestalta detta ur olika angreppsätt. Jag fotograferade av det jag såg, jag försökte se 

betydelsen av att vara på plats för det man avbildar eller skapar med inspiration från. Jag 

jämförde i min undersökning skillnaden mellan att skriva om platsen, fotografera av platsen, 

skissa, filma, platsens dofter osv. Alla dessa berikade varandra. Det väckte frågor om hur man 

tidigare gestaltat och betraktat ett landskap, te x hur jordkonstnärerna arbetat platsspecifikt. 

Hur man gestaltat ett landskap som illusorisk bild och hur man tagit in själva råmaterialet från 

ett landskap in i galleriet. 36  Jag har också tagit in en del av ett vardagligt kulturföremål som 

har praktiska funktioner i sin naturliga kontext, jag ville för att se hur förflyttningen till 

gallerirummet förändrar objektets ursprungliga funktion och kontext. Jag ville se vad som 

händer i denna omkodning.37 Jag har också skapat en illusorisk bild som visar den 

landskapsvy där objektet är hämtat från. I denna jordmålning har jag tagit inspiration av 

Anselm Keifers stora målningar där han blandar sand och jord i färgen. Jag vill att fler sinnen 

än bara det optiska ska finnas i denna gestaltning. Jag vill på liknande sätt som Long och 

Goldsworthy ge betraktaren en känsla av verkets ursprungliga kontext. Istället för att 

fotografera ett verk ute i naturen vill jag istället ta in landskapet in till ateljén och 

utställningsplatsen.  
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Landscape art is an abstraction from, an 

appropriation of, nature such that, once the 

   

the process has issued in an art object, one 

might say (pointing to the land) `there is 

the original’, and (pointing to the painting 

or photograph) ‘here is the artist’s 

representation’.38 

Detta citat passar till den del av mitt arbete 

som handlar om bilden av ett av ett 

landskap. Jag ställde upp speglar i naturen 

som jag i sin tur fotograferade av. Det blir 

till en slags metabild av ett naturlandskap.  

                                                
38 Andrews Malcolm (1999)Landscape and Western 
Art. Oxford: Oxford University Press. s201 
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Marken där spegeln stod går in i 

spegelbilden. Detta blir en intim koppling 

mellan landskapet och bilden. I en bild 

finns alltid en bestämd vinkel och utsnitt: 

Vad är bakom bilden av bilden? När jag 

såg fotot av den ram som inramade 

landskapet på liknande sätt var det med 

speglarna blir till en ram direkt från 

landskapet. Jag refererar till Holts ”Sun 

Tunnels” som var fungerade som en ram 

till att göra ett utsnitt av verkligheten.  

En annan del i min konstnärliga 

undersökning var att jag på något vis ville 

fånga, buteljera natur på flaska. Det var i 

en del av processen när jag ville undersöka 

rörelsen i vatten och hur det i dessa flaskor 

vattnet blev tillfångatagen och till slut 

kommer att bli grumlig. När jag sedan 

filmade och tog fotografier av botten på 

dessa flaskor liknade det en 

landskapsmålning i miniatyr, Där vattnet 

blev himlen och bottenslammet liknade 

jorden. I denna bild såg jag åter 

landskapsvyn.  

Den klassiska landskapsvyn blir inte till ett landskap om inte himlen möter jorden. Så var det i 

de illusoriska målningarna och även i det storskaliga landart projekt där bergen och himlen 

blir till duken på vilket man målade sin bild. 
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11 Workshop med elever 
Jag har i en del av min undersökning gjort en workshop med en grupp gymnasieelever. Jag 

ville veta konkret hur man kan använda sig av platsspecifika installationer med naturen som 

utgångspunkt i skolan, detta för att synliggöra detta område inom konsten på ett konkret sätt i 

en lärande situation, gå ut och tillverka verk utanför skolans miljö. Men också vidga synen av 

hur man kan gestalta något genom fler sinnliga erfarenheter. Att genom att spränga ramen för 

skapandet av ett konstverk, undersöka platsens betydelse för konstverket. Även att öppna upp 

för en diskussion hur man som betraktare ställer sig inför ett konstverk i förhållande till 

rummet och ramen.   

Jag ville att man så mycket som möjligt använde sig av naturens material. Vi var dock 

tvungna att använda oss av mjuk ståltråd för att kunna hänga upp ett verk som två elever hade 

gjort. Det var intressant för mig att se hur eleverna uppfattade uppgiften. En grupp ville utgå 

helt från naturmaterialen som fanns på platsen och göra en finstilt accentuering.39 En annan 

grupp skapade ett drama med en figur och ett kors en händelse som man skulle läsa. De sa att 

de hade inspirerats av en känd saga40. Den tredje gruppen ville göra en symbol som skulle 

synas från skogspartiet bort till vägen. De berättade att de ville göra en symbol som alla 

känner till. De var också noga med att det skulle vara så mycket naturmaterial som möjligt. 41 

En sak som jag hörde en elev säga var ”skönt att få gå ut från bildsalen och göra något på en 

annan plats”. Dessa elever har karaktärsämnen specifikt för estetiska programmet bild och 

form, de sitter ofta i bildsalen och arbetar, detta kan innebära många timmar per dag. Jag ville 

ge dem en möjlighet att se hur man kan gestalta något från ett landskap på platsen. Jag skulle 

vilja öppna för en längre diskussion i form av att man diskuterar och jämför målning av ett 

landskap med installationer på plats osv. Genom att de får göra ett tema en serie där man i en 

konstärlig process undersöker landskapet som bild och erfarenhet. Liknande det jag skrev i 

bakgrunden om min egen erfarenhet av en liknade workshop. Jag vill i ett lärandetillfälle 

                                                
39 Se bilaga bild 1.  

40 Se bild 2 

41 Bild 3 
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tillsammans med elever också betona vikten av att dokumentera och framförallt diskutera vad 

man gjort och varför. Vilka konstnärer har jobbat på liknade sätt tidigare? Vad var tanken 

bakom detta? Efter att jag gjort denna uppsats och dessa workshops så har jag lärt mig den 

konstteoretiska bakgrunden till t ex. minimalisternas sätt att förändra och spränga ramen för 

det gestaltande och  jordkonstnärernas sätt att ta platsen ett steg lägre ut från ateljén till en mer 

platsspecifik miljö. Vikten av att problematisera landskapsbilden och diskutera platsspecifik 

konst och rummet för utövandet eller visandet av verket, är något som jag kommer att 

diskutera med framtida elever när jag har möjlighet till en uppföljning när jag själv är lärare. 

Jag tycker det är intressant att vi i alla fall kunde utvidga salen till också det yttre rummet, i 

detta fall skogen, naturplatsens och synen på landskapet.42   
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