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“Det förfl utna, det närvarande och det ti llkommande ger huset 
skilda dynamiska kvaliteter som oft a förblandar sig, ibland 
bildar motsatser, ibland laddar upp varandra. 
Huset utesluter ti llfälligheter i människans liv. 
Utan huset skulle människan vara en splitt rad varelse . 
Huset håller människan upprätt  under himlens och livets stor-
mar.
Det är kropp och själ.”

Gaston Bachelard 
Rummets poeti k
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”Rummet är ett  perspekti v av ti ngens samexistens. .
Rummet innehåller inget rum. 
Det består endast av naturvariabla förekomster uti från
positi onerna hos objekt och deras betraktare.”

Okänt
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INLEDNING

Dett a arbete kommer vara en installati on
ett  tredimensionellt måleri,
ett  utvecklande av min metod,
se en ny väg på mitt  konstnärskap.
Och vara min vision.
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TRE SAMTAL:

Jonas Bohlin
Lars Kleen
Tom Sandqvist

Jonas:
-Kommer världen bli en bätt re plats när ditt  arbete är klart?
Jag svarade ja.

Lars pratar med mig och konstnärskapet och hur han förhåller sig ti ll det.
-Man vill hamna i en sinnesstämning berätt ade han.

Tom frågade mig vad jag gör och sa:
-Filosofi 
Läs och ti tt a på fenomenologi.

Jag kommer i uppsatsen olika sätt  beröra dessa ämnen.
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INREDNINGSARKITEKTUR & MÖBELDESIGN
Som jag förhåller mig ti ll.

Ur utbildningsplanen från Konstf ack
- Mastersprogrammet Inredningsarkitektur & Möbeldesign - In Space
- Kandidatprogrammet.

Huvudämnena i inredningsarkitektur och design är relati on ti ll ytt re och inre rum, samt de produkter och 
ti ng som vi har behov av och omger oss med. Studierna omfatt ar frågeställningar av social, kulturell, ekono-
misk, ekologisk, esteti sk, industriell och global karaktär. De syft ar ti ll att  utveckla kreati v förmåga, kriti skt 
tänkande och projekteringsmetodik, samt ledarskap. 

Utbildningen syft ar ti ll att  synliggöra erfarenhetsbaserad kunskap, och därmed främja förmå-
gan att  tänka bortom den egna disciplinens gränser och lusten att  genom kreati vt och konst-
närligt arbete fi nna det som kan vara visionärt, berörande och värdefullt oavsett  omvärldens 
förväntningar. 

En inredningsarkitekt löser problem i rummet. Hur vi rör oss och vilka behov vi har.
Tonvikten ligger på planering och utf ormning av närmiljön. Hänsyn tas ti ll både människors och samhällets 
behov.

Som inredningsarkitekt arbetar du med gestaltningen av rum, stora eller små, både inne och ute. 
Arbetet rör oft a det som är närmast människan och hur rummet och ti ngen bäst ska fungera. Det handlar 
om funkti on, om rummens form och rymd, sambanden mellan rum, val av material, hur material kan bear-
betas och behandlas, hur de åldras.
Att  vara inredningsarkitekt och möbelformgivare är ett  socialt yrke. Du måste kunna kommunicera med 
brukare, beställare, ti llverkare och konsulter inom bygg- och ti llverkningssektorn. Inredningsarkitekten ska 
kunna presentera en planerad fysisk verklighet innan den produceras, vilket ställer stora krav på färdigheter 
i ritningsteknik och tredimensionell gestaltning liksom muntlig och skrift lig kommunikati on.

Men det inkluderar även att  ta hänsyn ti ll människans percepti on och kogniti on samt ti ll en 
rumslig aspekt vilket väver in fl ervetenskapliga ämnen som språk, kommunikati on, kogniti on, 
informati on, konst, arkitektur och stadsbyggnati on.
Det inkluderar även kunskap om hur ljud, ljus och rörelse påverkar människan. 
Ämnet ligger väldigt nära inredningsarkitektur men med ovanstående ti llägg.

Inredningsarkitekter arbetar med rumsutf ormning och rumsfunkti oner vid såväl nybyggnad som ombyg-
gnad och ti llbyggnad.
Precis som för arkitekten är inredningsarkitektens arbete inte bara en fråga om det esteti ska. Utöver att  
vara ansvarig för färgsätt ning, val av möbler, golvbeklädnad och annan inredning måste inredningsarkitek-
ten se ti ll att  rummen är funkti onella för den verksamhet som skall bedrivas.
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FÖRVÄNTNINGAR OCH  FUNKTION

Jag har ti tt at på dessa ramar i mitt  arbete och under min utbildningsti d på IA och totala ti den på 
Konstf ack.
Som oft a handlar om frågorna konst, funkti on och design.

Dett a är frågor har kommit upp i arbetets gång.

Finns det föreställningarna av rum och dess befi ntliga rörelser och struktur.
Inom Inredningsarkitektur fi nns det ett  förhållningssätt  där den prakti ska funkti onen är vikti g.
Där funkti on betyder att  vara akti v i rummet, att  kunna beröras av material  ex möbler som social struk-
tur för att  kanske kunna producera för en konsument /brukare.

Går det att  lösgöra förväntningar och föreställningar från sin ram eller att  vidga dessa i den rumsliga 
aspekteten att  fylla något med känsla i stället för en brukande funkti on.
Om man reducerar funkti onen, vilket betyder för mig, om man tar bort möbler och material och bara 
förhåller sig ti ll det mänskliga i ett  rum. 
Vad blir kvar. D.v.s.
Om i rummet bara projicerar en stämning en känsla ett  ljus ett  ljud.
Är det inredningsarkitektur med utgångspunkt känsla.

En inredningsarkitekt löser problem i rummet. Hur vi rör oss och vilka behov vi har.

Uti från de behov vi har, måste man kunna skapa nya behov och förväntningar. Som att  projicera dröm-
mar och visioner som inte ännu existera som bara funnits i minnet eller i det undermedvetna, för att  
utveckla det redan existerande behoven. Om man då bestämmer vilken verksamhet som skall bedrivas i 
rummet, kan man påstå att  det är syft et. I dett a fall en känsla.

“främja förmågan att  tänka bortom den egna disciplinens gränser och lusten att  genom kreati vt och 
konstnärligt arbete fi nna det som kan vara
visionärt, berörande och värdefullt oavsett  omvärldens förväntningar.”

Är jag i kontexten inrednings arkitektur o möbeldesign?
I och med den kursiverade mening ovan som fi nns i utbildningsinformati onen är svaret ja.
I massa andra aspekter nej.

Man påstår att  inrednings arkitektur handlar om brukaren och funkti onen.
Ett  konstnärligt arbete inte har de bitarna.
Ex att  en stol är ti ll för att  sitt a på.
Men en installati on inte går att  använda på samma sätt . (En brukare som förhåller sig ti ll funkti onen ex 
sitt a.)

Mitt  intresse och arbete är att  kunna påstå att  en känsla kan vara en funkti on.
Som skall fi nnas och behövs i inredningsarkitektur. 
Om man skulle abstrahera all inredning ti ll att  inte kunna brukas, 
utan bara vara prototyper/ modeller- vad blir det då.
En installati on/ fi cti on kanske.

Här vill jag föra min diskussion, det här är intressant i inredningsarkitekturen begreppsvärld.

Om objektets fysik och närvaro, den omgivande miljön, hur verket installerats i ett  rum, betraktarens 
kropp och samvaro med ti nget, allt det som en viss föreställning om verkets autonomi tenderat att  
utesluta.
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HITOSHI ABE PALLET 2003 Ur Fleeti ng architecture and hideouts 

- En känsla eller funkti on. En upplevelse där känslan är en funkti on. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE PROJEKT

I mina ti digare arbeten har det funnits undersökningar av rumslighet.
I mina arbeten målar jag.
Min bakgrund är måleri och under förberedande skolor har jag gestaltade rum upplevda ur minnet.
Dessa rum tejpades.

Tejpen används i måleriet för att  avmaskera ytor. I stället för att  ta bort den behöll jag den för den var fi n, för den 
rätade upp saker.
Fortsätt ningen blev måleri o tejp. Tejpen kunde transportera färg och rikti ngar. Den kunde täcka och rensa upp 
och vara transparent och ha en yta som jag upplever skör och förgänglig.
Jag blev uppmanad att  vara uppmärksam att  tejpen inte var permanent, och det tyckte jag är intressant pg att  ett  
värde är något som är permanent. Fortf arande fi nner jag dett a fascinerande.

Att  allt är under omkonstrukti on, inget är för allti d allt är förändligt och färgängligt. Det är vad tejpen 
symboliserar för mig.
Fortsätt ningsvis abstraherade jag dessa rum ti ll slut blev bara en tejpstruktur kvar.
Arbetar fortf arande med dessa stukturer och under hela min ti d har jag fascinati onen för det tredimensionella ti ll 
det tvådimensionell i  objekt och verk och även varit en stor del i mina arbeten

Rumskildringen kommer från början av att  under min uppväxt har haft  en far som har en synskada.
Det här påverka mig på det sätt  att  jag är medveten om rummet omkring mig/oss.
Man uppmärksammar saker som om hur högt saker är belägna, vart ljuset fi nns och beskriva vart ti ngen är 
placerad, för att  sedan kunna beskriva och hjälpa.
Under min uppväx var även han sjuk en lång ti d och dett a påverkade också min skildring av mitt  hem, som jag 
uppfatt ade ödsligt, obehagligt och ensamt.
Ur dett a har gestaltning av känslan och minnet uppstått  och har bearbetas genom måleriet.
Som repliker eller kommentarer ti ll och av mig.
Tejpen symboliserar också en struktur- en emoti onell och prakti sk struktur hur jag skall få kontroll över ti den och 
framti den, 
med det som fi nns med i min bakgrund. 
På så vis berätt ar jag min egen historia för mig själv gång på gång i olika form och tempo.

”Peter Birro på ABF huset i Stockholm, eft er att  överlevten barndom i Göteborgs förort Angred.”
Dn 9/3 2009
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Rutger fuchsgatan Tejp  och tusch  45*50 cm 2003

I mina ti diga modellstudier/krokier var rummet lika 
vikti g som modellen.
Från akryl och oljemålningar med rum jag befunnit 
mig i ti ll collage teknik med tejp och tusch.
I olje måleriet var man tvungen att  vänta ti ll färgen 
torkat. Kontakt med akrylfärg gjorde att  man snabbt 
kunde måla om och måla på igen ändra och fl ytt a.
Tejp och tusch var ännu mer fl exibelt och snabbt 
material.

Rumsskildringar i tejp och färg.
Det som var intressant för var att  lösgöra struk-
tur och rörelse och skapa nya. Det befi ntliga och 
föreställande.
Spelet med vad som är framför och bakom började 
bli vikti gt med.
Och det tredimensionella i vad som står upp-faller 
ned. 
Djupet och ytan och även det dekorati va i bilden.

Under denna period kom jag in på Konstf ack texti l.
Mitt  mål med utbildningen då var att  arbeta sce-
nografi skt och få gestalta rum i skala 1:1.
Trodde inte då att  utbildningen var styrd på det sätt  
som det är.

Men upplevde att  när jag färdigställde Stati sk att  
det var ti llfredställande att  komma upp i skala, färg, 
material och volym.
Eft er dett a anpassade jag projekten ti ll mindre skala 
igen och valde också att  inte ha med färg i arbeten.
Upplevde att  mycket fokus blev på färgen och inte 
på innehållet av upplevelsen.
I dett a arbete var också det takti la vikti gt.
Vilket innebar att  det fanns en väv som sitt er i ett  
rakt parti . 
Jag ville plasta in dett a för att  man inte skulle ta på 
objektet. (Texti len)
I det texti la området är det vikti gt att  få den takti la 
upplevelsen och dett a ville jag komma bort ifrån. 
(fysiskt känna materialet)

Och med Stati sk kom jag även i kontakt med de raka 
linjerna och upptäckte att  rumsligheten är det som 
händer mellan sträcken.
Förenklingen blev då tydligare.
Dett a är en översätt ning med rummet och tejpen i 
skala 1:1.
Här är rummets teckning borta och bakom framför, 
rikti ngar och volym är vikti gt.

Stati sk Väv. Plast, väv, ackryl och tejp 2*2*1m 2005 12
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Kartor. Tejp, ackryl, kol 140 * 150 cm 2005

Det fortsatt a arbetet utvecklade sig mer och 
mer ti ll abstrakti on.
Från rummets gestaltning ti ll rummets 
ritningar och stäck. Vad sträck symboliserar 
och kommunicerar. 
Vad och hur rumslighet beskrivs.
Ritningar blev kartor.
Kartor blev aktuellt för det är en rumslig 
gestaltning av en tredimensionell struktur.
Hur rumsligt dett a är, det upp ti ll mig att  
lösa. Denna process pågår fortf arande. Att  
lösgöra eller addera för upplevelsen av vad 
som är rum.
Är dett a fortf arande ett  rum eller en rums-
lighet.

Under de 3 åren på texti l på Konstf ack 
forskade jag mer i materialets utt ryck och 
om det gick att  gestalta dett a på andra sätt  
en det traditi onella texti la sätt en, ex kläder, 
väv och sti ck mm.
Dett a är Kandidatarbetet. 
Det vikti ga var igen att  arbeta 3: dimension-
ellt och med ljus och materialet plast.
Här ville jag komma åt teckningens yta och 
mönster med den svävande upplevelsen i 
relati on ti ll kartor och rum.
Färgen är borta pg av att  arbeta med färg, 
innebar ifrågasätt ningar och identi tets relat-
erat ti ll mitt  ursprung ,kopplingar som jag 
inte tyckte hörde ti ll.

Lykk - East ljusinstallati on Kandidatarbete texti l Plast, tejp, lysrör, trä 3* 130*1m 2006
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Arbetet blir mer och mer forskande mot de tredimensionella.

1 Acti vate and Defi ne Södra teaterns rök rum ca 15 kvm, tejp, akrylfärg och plast 2008
1 Skalor 3:de tejp trä akryl färg  40 *50 cm 2007  
3 Craft  resa Indien vax, lera. ca 5 * 4 cm 2008

1

2     3
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Kurs i rumslig gestaltning.
Hösten 2008
Kub 1 * 1 *1 m.
Där resultatet blev en fi lm, i kuben ti llsatt es rörligt ljus.
Lager på lager framför, bakom och kontraster.
Ljudet och ljuset var vikti gt i upplevelsen.
Avskalat och enkelt i relati on ti ll de ti digare arbetena.
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SYFTE

Dett a arbete syft ar ti ll att  plocka ur tejpen ur de tvådimensionella målningarna och göra dessa ti ll tredimensionella.
i relati on ti ll ett  rum.
För att  jag vill utveckla min metod och gestalta en tredimensionell form.

- I en skala förhållande ti ll kroppen.
- Forska och utveckla min metod.
- Genom att  använda mig av rummet som objekt och se hur dett a kan brytas isär och återuppstå.
- Rummet används som metod att  se processen.
- Måla tredimensionellt.
- Defi niera och utveckla  från det tvådimensionella ti ll tredimensionella.

METOD

Ovanifrån ser hus och byggnader ut som kvadrati ska former och linjära rörelser. 
Alla ti ng består av system, system och strukturer fascinerar. 
Tejp ett  material som är förändligt och följsamt, det går att  fl ytt a och göra om - ändra system som jag har valt. 
Mycket av allti ng är obeständigt.

När jag jobbar med tejpen på en platt  ytan och med rummet så fi nns en rytmik och en meditati v arbetsmetod.
Lager på lager
Beslut och att  vara direkt.
Ta bort och göra nytt .
Avsluta och påbörja.

Det som uppstår är kaos och ordning.
Ordningen bryter sig loss och gör en ny struktur. I den nya strukturen kommer andra strukturer fram.

Uppstår något jag inte tycker om/förstår, som vibrerar eller samtalar med de resterande så behåller jag den, 
ti ll nästa möte och omformati on. 
Dett a är ett  konstant pågående.
Det fi nns inget slut och ingen början.
Skalan kan uppfatt as som mycket litet eller mycket stort.
Förminskad eller förstorad. Betraktaren bestämmer.

Rummet och mönstret beskiver mig och det osäkra och trygga i min upplevelse av rum.
Kontraster är en vikti g del i gestaltandet med.

Metoden som jag gestaltar mina arbeten är att  känna på material skala och känsla.
Behovet är att  bygga i verklig skala för att  få en direkt uppfatt ning som kan förändras.
- När jag syr kläder använder jag inte mönster utan klipper direkt i tyget och gör en uppskatt ning uteft er materialet beter sig.
- När jag spelar piano kan jag inte spela eft er noter utan går på gehör. Dett a är för att  uppleva och justera på plats.
- När jag lagar mat använder jag inte recept utan allt eft ersom ser ti ll att  få rätt en som jag vill, 
dett a för att  kroppen och minnet skall memorera upplevelsen och erfarenheten.
Att  bygga modell och göra ritningar är ett  verktyg , 
mitt  är att  förstå och lära och erfara på plats med kroppens rörelse och huvudets erfarenhet och minne.

UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

Det formspråk jag arbetar med är tejpens form och struktur.
Som skapar labyrinter skalor, rörelser och rytmik.
Konstnärligt arbete är att  uppskatt a rummet,
dett a är ett  verktyg att  beskriva rum på.



Isabelle Steger

Visar fi nt i sina mode illustrati oner illusionen om skelett et och konstrukti on och sedan översätt ning ti ll resultatet.

KONSTRUKTION/MATERIAL

I installati onen är det som är vikti gt är form och mellanrummen
Saker som inte är vikti gt för resultatet är konstrukti on, hållfasthet och funkti on (på så sätt  att  det inta skall vara en 
fysilk brukare ex bruka en stol)
Dett a är inte någon bokhylla eller en stol.
Det här en form som beskriver en känsla och defi nierar rummet och mellanrummen.
Ljuset och skuggan är vikti g för de tredimensionella arbetet.
Det kan hända att  jag lägger ti ll ett  ljud för att  förstärka känslan och inte konstrukti on/funkti on.
Dett a är ett  arbete som syft ar ti ll att  utveckla min metod, seende, rumsuppfatt ning, skala.

Jag har valt att  inte jobba med plast eller metall för att  jag upplever att  jag inte kan hantera och kontrollera dett a 
material. Och att  jag är beroende av hjälp och verkstäder. Det inte passar på metoden att  bygga upp snabbt med.

Tejp = reglar och skruv.
Reglar och skruv är hanterbart för mig. Upp snabbt i volym och skala. Som också går att  demontera ner och för-
vara.

Konstrukti onen är skruv och spik.
Jag förborrar inte för jag vill känna materialet lever självt.
Jag har inte behovet att  bemästra materialet och göra något fi nt hanverk.
Utan det är utryck form och känsla som är vikti gt.
Träet spricker och lossnar. Det är ok. Regeln gör som det vill.
Ibland tänker jag att  dett a är ett  skelett  som jag klär av och klär på, sen byter jag skelett ets form och struktur och 
lägger på en ny fasad/yta.
Skelett et håller ihop men det kan gå sönder.
Det bär upp oss och gör att  vi kan fungera.

Reglarna är använda och är inte rikti gt raka.
Vissa har färg. Dom är begagnade.
Jag skulle kunna välja att  köpa nya fi na reglar och nytt  fi nt trä som jag sedan sågar och stramar ti ll.
Men väljer att  det inte är det fi na utt rycket som är vikti gt. Det skulle kunna vara provocerande att  köpa nytt  och 
fi nt material som man sedan inte kan konstruera ihop fi nt. Ett  begagnat material är man inte lika rädd för utan 
den har laddats ur sin esteti k av värdet fi nt.
Begagnat kan man klippa skära såga göra mer som man vill med.
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METOD /PROCESS / TEJPMÅLERIET

       18



GOLV VÄGG 1

VÄGG 2 MED DÖRR VÄGG 3 MED FÖNSTER

            VÄGG 4             TAK

FÖRESTÄLLNING OM ARBETET

Dett a är de första skisserna på hur jag föreställer mig hur det skall se ut, november 2008.

Under ti den så försöker jag få tag i utrymme.
Skissen förändras och anpassas ti ll att  byggas i modul så jag inte är beroende av yta.

Tanken här är att  det skall vara ett  rum med vägg och tak fönster och dörr.
Har en förundrar om att  just bygga upp rum på dett a sätt  och upplever med att  det förlorar sitt  värde och sin
spänning. Att  man måste gå in i rummet tycker jag är problemati skt.
Pg att  men tvingar på ett  akti vit deltagande och närvaro.
Hur kan man uppleva rumslighet utan att  bygga rum, man förhåller sig ti ll de redan existerande rummen och på sätt  
skapar sitt  objekt uti från dett a.

Dett a innebär att  jag fortf arande är relati vt plats specifi kt bestämt,
upplever det som ett  problem.
Börjar skissa i modell för att  komma åt/runt problemet.
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SAMTAL 1

Mitt  första samtal var med Tom Sandqvist.
Tom är lärare på Konstf ack och är fi losof.
Han disputerade ti ll fi losofi  doktor år 1988. 
Sandqvist har skrivit litt eratur och konstkriti k Han har arbetat som utställningskommissarie och som gästlärare och 
professor vid ett  fl ertal nordiska konsthögskolor och  akademier.
Jag kontaktade Tom ti digt i mitt  arbete för att  få kontskat med ord och referenser.
Jag visste också att  Tom är fi losof och i mina arbeten fi nns en underton av de existenti ella frågorna.
Under ti den började också jobba fysiskt och började reda ut varför jag gör som jag gör. Titt ade bak på min ti digarea arbeten 
och kunde se en tråd.

Det blev mer komplicerat än jag trott  att  förstå teorin.
Tyckte det var svårt att  komma in i och placera in i mitt  arbete.
Vi pratade om mitt  arbete och han visade en rikti ng åt fenomenologi.
Jag gjorde lite.

Fenomenologi kommer från en fi losof vars namn är Edmund Hussels som på början och mitt en av 1900 talet som funderat 
på människa o vetenskap.

Han uppmanade fi losoferna att  gå ti llbaka ti ll “sakerna själva” och reducera allt som inte ti llhör saken.
Att  gå ti llbaka ti ll ti ngens ursprungliga friska närvaro.
Med sina fenomenlogiska redukti oner ställer Husserl i utsikt en fullständig personlig förvandlig, ti ll en början jämförbar 
med en religiös omvandlelse - en genomgripande existenti ell erfarenhet och en öppning av världen som lika mycket ti llhör 
konsten och fi losofi n.
Sammanfl ätning mellan medvetandet och föremål.
Fenomenologin uppgift  är att  gå ti llbaka ti ll ursprunget och förutsätt ningarna för vår kunskap, ti ll sakerna de det visar sig i 
vårt medvetande för att  lägga en säker grund för en absolut vetenskap.

Jag tyckte allt dett a var intressant men visste inte rikti g hur det förhöll sig ti ll mitt  arbete.
I samband med dett a kom jag in på minimalism.

MINIMALISMENS FORM

Minimalism är en konstriktning som växte fram framför allt i USA under 60-talet. 
Minimalismen kan ses som en reakti on mot den abstrakta expressionismen där konstnärens egen skapelseakt var det 
centrala. 
Verken har oft a enkla former som inte sällan upprepas enligt principer som konstnären själv ställt upp. 
Konstnärerna vill uppnå ett  fullständigt opersonligt konstverk utan några andra referenser. Konstverket kan också ti llverkas 
maskinellt, med hjälp av mallar eller andra hjälpmedel för att  uppnå så begränsade utt rycksmedel som möjligt.
Verken kan vara ihop satt a och arrangerade snarare än bearbetade och komponerade. Det är inte snidade eller model-
lerande utan svetsade, hopskruvade, limmade, fästa med bultar eller helt enkelt staplade. De material som har används är 
industriella mer en konstnärliga i traditi onell aspekt.  
Moduler, regelbundna eller symetriska eller arrangemang, en slags direkthet i användningen och presentati onen av mate-
rialet.

David Batchelor pratar om i boken minimalism om hur måleriets form är en upplevelse och när måleriet inte är måleri 
längre. Man säger att  måleriet är en platt  upplevelse
och collagemåleriet inte är en visuell upplevelse utan en arbetsprocess- där slutar måleriet.
När skulptur slutar vara skulptur och blir objekt- att  benämning på skulptur är en negati on och nya namn som objekt – 
tredimensionella verk och strukturer är andra namn på skulptur.
För att  måleriet inte hade en verklig yta som ett  tredimensionellt objekt.
Sökandet eft er minsta möjliga illusion ledde i relati on ti ll måleriet och skulpturen ti ll minimalism.
Måleriet olika begränsningar har försvunnit. Ett  verk kan vara lika kraft fullt som det är tänkt att  vara.
Det fakti ska rummet är i sig mer kraft fullt och specifi kt än färg på en målad yta.
Det fi nns inget inre i det minimalisti ska verket, utan allt leder oss ti llbaka ti ll det ytt re.
Genom denna utvidgning kommer minimalis men också föra in nya element .
Många av de konstnärerna kan man använda sig av fenomenologins teori med objektet och sakernas ursprung och refe-
rensfria seendet.

Upplevde att  det var lätt are och mer applicerbart att  se på minimalismen tankar och översätt a dessa ti ll mina tankar. 
Det fi nns likande tankar som upplevelse är funkti onen. Rummet och objektet.
Men saker som inte är liknade är de maskinella och jag tror att  jag försöker bearbeta och komponera.

*Ur saker Peter Cornell.
*Ur Skrift serien Kairos 4
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INSPIRATION/RESEARCH/SKISS

Rum som påverkar och inspirerar och 
en kort presentati on och refl ekti on om:

-Kurt Schwitt er installati oner och arbetsmetod.
-Dan Flavin ljus o rums installati oner.
-Frances Bacon gestaltande med kropp och rum.
-Edwad Hopper rumsgestaltning 
-Robert Morris objekt.
-David Lynch scenografi .

I dessa rum fi nns ljus, kompositi on och en tomhet 
som är skrämmande och där man känner existens.

Gemensam beskrivning på rummen är olika sätt  
beskriver ljuset stämningen och de icke relati onerna 
i historien eller den som aldrig har skett  ännu.
Dom har utnytt jat svären runt dem som skapar 
en dynamik och en ensamhet och en enkelhet av 
kompositi on. 

Vad består rummen av.
Mitt  rum och de andras.
Vad har konst (det emoti onella) för funkti on och 
syft e.
I det stora handlar det om människan som konfron-
teras med sitt  eget undermedvetna 
och skapar egna världar runt eller i den.
Kanske ett  igenkännande eller en sökande eft er 
identi fi ering i andras världar, 
som handlar om känslor och referenser ti ll dessa. 
Det är bra att  det fi nns/görs.
Jag söker och försöker fi nna - för det kan vara 
bekräft ande i ens fysiska och känslomässiga exis-
tens.
Som t.ex. musik kan som emoti onell funkti on.
Är funkti onen i konst upplevelsen, refl ekti onen av 
vad som har gjorts, eller processen.
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DAVID LYNCH
David Lynch född 1946. 

Regissör och konstnär.

Innehållet i många Lynch fi lmer kan vara dvärgar, tunga draperier, mardrömsvarelser, kvinnor som inte är så oskuldsfulla 
de först verkar vara och ett  starkt soundtrack. 
David Lynchs fi lmer är kända för sin surrealisti ska, mardrömslika verklighet. Filmerna kan oft a vara svårti llgängliga och 
svårbegripliga, andra fascineras av detsamma och ser om fi lmerna fl era ti otals gånger på jakt eft er gåtans lösning.

Inte alldeles lätt  att  tyda vad det egentligen handlar om och 
så många förklaringar fi nns inte.
Lynch använder metaforer och symbolik. För människans utt alade och outt alade inre och ytt re.
Kontraster och det ljusa och mörka skildrar han oft a.

Lynch säger att  de fi lmer han gör, alla bärs upp av samma sak, vilket är att  vi lever i en värld fylld av kontraster och mot-
sätt ningar.
- Människan går ständigt vilse i mörker och förvirring. Det är det mina fi lmer handlar om, om det extrema, om motsätt -
ningar.
- Jag identi fi erar mig så mycket med mitt  arbete, och det är fruktansvärt om något går emot det man tror på. Eft ersom 
jag är lite paranoid så oroar jag mig för sådana saker. 

Oft a använder han musik som metafor för att  beskriva sitt  sätt  att  nalkas ljudeff ekternas berätt ande möjligheter. David 
Lynch ser sina fi lmer som musik (även bilderna är inspirerade av musik).
Lynch använder ljudeff ekter som musik och musik som ljudeff ekter för att  skapa sti liserade emoti onella ljudrum. Han 
själv tycker om att  själv experimentera med ljud och musik. 

Jag upplevde honom i samband  med  Tv-serien Twin Peaks.
Då kunde jag inte se serien men ju äldre jag blivit har jag tagit bit för bit och tycker att  hans verk är otroligt medryckande.
Syft e med dett a är att  slutas in i en annan värld.
Konst är ett  sätt  att  se nya världar på. Jag visar i examensarbete en syn in i min värld.
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UNTITLED, 1965
ROBERT MORRIS, född 1931, 

Amerikansk konstnär inom minimalismen. 

Robert Morris är en minimalisti sk konstnär enligt: 

Underlagets och illusionens problem kan aldrig vara skulpturens, hävdar Morris, eft ersom den ti ll skillnad från 
måleriet inte behöver spela med gränsen mot det objektmässiga. Till skillnad från måleriska fakta är skulp-
turala fakta allti d rum, ljus och material, är vad de är och inget annat och måleriets försök att  bearbeta ytans 
illusion fokuserar den direkt på kroppen och den fysiska beröringen.

Morris meditati oner över hur vi kan röra oss runt och uppfatt a en given form syft ar ti ll att  beskriva en situati on 
där formen utt öms i och med att  den fatt as, men samti digt behåller en öppenhet i och med att  uppfatt andet 
allti d utspelas i ti den.
Denna dubbelhet bildar för Morris skulpturens gräns och frihet.

Skulpturen har ett  eget bokstavligt rum som den inte delar med måleriet, där tyngdkraft en och de tre param-
etrarna golv, vägg och tak bildar utgångspunkten, och genom dessa blir skalan och objektets hela förhållande 
ti ll oss avgörande. Den mänskliga kroppen utgör här en konstant jämförelseterm som ett  grundmått  för varse-
blivningen. Med utgångspunkt i dett a kroppsliga grundelement kan det privata och det off entliga ti lltalet 
uppfatt as som ändpunkter på en rumslig skala, där den autonoma skulpturen måste inta ett  mellanläge i 
denna och vårt fysiska deltagande blir avgörande för verkets funkti on.

Växelspelet mellan subjekti vitet (betraktaren gör verket) och objekti vitet (betraktaren är underordnad verket) 
indikerar en instabilitet i utgångspunkten, vilket Morris senare utveckling bort från objektet och i riktning mot 
processuella utt ryck.
Verken lyft er ut relati onerna ur verket och gör dem ti ll en funkti on av rummet, ljuset och betraktarens synfält. 
I bedömandet av minimalisti sk konst måste man följaktligen ta hänsyn ti ll andra parametrar än själva objek-
tet, som åskådaren, utställningsrummet och ljusförhållandena.
 Att  konstverket är någonti ng mer än objektet.

Det här är intressant.
-Vad som är sant eller inte. 
-Vem som bestämmer, betraktaren eller verket.
-Hur dett a känns.
-Strukturerat eller förvirrat.
-Yta och djup.
-Skört och lekfullt.
Rummet och objektet i relati on ti ll betraktaren är det  de samtal jag upplever att  jag strävar emot.

*UR Minimalism David Batchelor
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SEATED 
FIGURE, 1960
FRANCIS BACON
1909 -1992.
Britti  sk-irländsk 
expressionisti 
målare.

Bacon öppnar dörrarna ti ll en värld dit betrakta-
ren kan fl y egen ensamhet, bort från traditi oner 
och konventi oner.
I Bacons målningar återfi nn objekt från vår kultur; 
telefoner, glödlampor, ti dningar, lakan, halvrökta 
cigarett er som omger huvudobjektet; påvar, kors-
fästelser, homosexuella och porträtt .
 
-Alla konstexperter är idioter, tror jag. Jag har 
inget förtroende för konstkriti ker. I allmänhet har 
de ingen aning om måleri. Det är få människor 
som har känsla för måleri. Och för det behöver 
man ingen intelligens. Ni kan känna ti ll hela konst-
historien, Ni kan veta allt som hör samman med 
konsthistoria, men om Ni inte har ett  omedelbart 
förhållande ti ll bilden, är Ni hjälplös, när Ni kon-
fronteras med något nytt ”

Mot främlingskapet inför det egna ställer Bacon 
tron på människans fria vilja och egna förmåga. 
Bacon människotro går djupare än att  enbart 
identi fi era henne genom religiös tro. 
Att  religioner ger människan kraft  att  uthärda 
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och fullfölja övermänskliga uppgift er, avsvär 
sig Bacon den möjligheten och söker istället 
konstnärliga utt rycksformer där han skapa 
relati oner, funkti oner, som gör livet drägligt. 
Bacon ser frågan om liv och död som ett  sans-
löst diskussionstema,
 livet är utan mening och vill någon ge mening 
åt det liv som trots allt måste levas, är det upp 
ti ll var och en att  själv betala kalaset. 
Bacons tema är den moderna människans 
pessimism och förtvivlan.

Bacons måleri är tredimensionella där krop-
pen och rummet gestaltas tydligt och ärligt i 
3:de.
I hans måleri i fi nns också fi nt skildrade rums-
ligheter med kroppens betydelse ti ll rummet. 
Känslan är också en stark funkti on. Hans 
modellerande av människa och rum är lekfullt 
begränsat.
Skala fi nns i gestaltandet och eft ertänksamhet 
kommer på köpet.



SAMTAL 2

Installati on, konst och rummet. Vad kommunicerar 
andra konstnärer/ rumsarbetare med sina visioner?

Fortsatt a arbetet blev bara en svår startad backe. 
Uti från min inspirati on från vad jag tycker om ti ll att  
göra det som jag tycker är roligt blev bara en stor 
prestati on.

I samband med dett a fanns ett  behov av handledn-
ing utanför skolan och jag kontaktade Lars Kleen.
Åkte ti ll Lars Kleen ateljé i Nacka.

Lars Kleen är bildkonstnär, skulptör, född 1941 i 
Stockholm. Han studerade på Konstakademien i 
Köpenhamn, Krakow och Polen. Han skulpterar i trä 
med modellbyggarens besatt het av fackverk och 
arkitektoniska skelett . Skulpturerna blir som ett  slags 
sti lleben i stål, råbetong, fackverk monterade på 
ställningar, med olika slags konstrukti oner. 

Lars jobbar med stora installati oner som är i trä, 
gummi järn .
Han arbetar med konstrukti on och ritningar. 
Anpassar sig ti ll rummet i förväg och sedan kan det 
ta honom fl era år att  färdig ställa objekten.
Han utrycker sitt  konstnärskap på ett  väldigt subti lt 
och kraft fullt sätt . Utan att  vara för mycket.
Dett a skriver Ulf Linde om Lars Kleen.

Jag tycker om Lars installati oner är svävande struk-
turer, stabilitet och kraft fullt samti digt en balans att  
vara sköra och bräckliga.

Vi pratade om processen.
Att  den är vikti g för ens gestaltande.
Att  den aldrig tar slut utan är ett  konstant pågående.
Jag upplever också att  mitt  arbete är en del av det 
andra. Det följer varandra och är beroende och 
fristående på samma gång.
Det konstanta pågåendet och det ti llfälliga och att  
det är under uppbyggnad och omkonstrukti on.

På nästa sida (26) beskriver Ulf Linde om Lars och 
hans konstnärskap.
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Från Lars ateljé
på Kvarnholmen
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RAM 1994 VÄSTERNORRLANDS LÄNSMUSEEUM                             DÄCK 2001

Ur Lars Kleen konstrukti oner. 
Länsmuseet Västernorrland 2004

Ur Ulf Linde om 
Lars Kleen - En 
essä 1998



RESEARCH I RUM - TILL MODELL

Dan Flavin, 1933-1996 U.S
En amerikansk skulptör inom minimalismen.
Lösa upp och omforma rummet, betraktaren blir tvun-
gen  att  pröva sin inställning ti ll det slutna rummet.
Valde dett a perspekti v rum. För att  riktningen är stark.
Hela rummet är grönt och lyser upp av lysrör.
Tomhets känsla och övergivenhet med. På väg eller ett  
fryst ögonblick som inte fi nns om man inte minns just 
den bilden. 
Han skapar med sitt  perspekti v i rummet och en två och 
tredimensionell upplevelse som leker mellan varandra. 
Ljuset gör det också svårt att  avgöra vad som är framför 
och bakom.
LJUSET OCH TREDIMENTIONEN
 

Edward Hopper, 1882 - 1967 U.S
En amerikansk målare.
Hopper är berömd för sin användning av ljus i sina måln-
ingar Många av målningarna har  en drömlik stämning.
I målning Hotel Window
ser man en kvinna i ett  rum. I rummet fi nns ett  fönster 
och en bänk. 
Hon sitt er på bänken och ti tt ar ut genom fönstret. Hon 
har fi na kläder på sig och sitt er och väntar på något
/någon.
Anti gen kommer någon att  hämta henne eller så eller så 
kommer inge att  dyka upp. Det är det som skapar den 
ensliga stämningen om hon är ensam eller inte. Om allt 
fi x i är i onödan eller om hon fakti skt är uppvaktad.
MÄNSKLIG OCH RUMSLIG ENSLIGHET

Kurt Schwitt er, född 1887 - 1948 
Tysk dadaist, skulptör och målare

Schwitt er skapar collage. 
Har ett  tredimensionellt rum med former som växer 
ur väggarna och växer ihop och runt. Dessa skapar en 
rörlighet och en växtlighet som växer ut och in i rummet. 
Skapar en rörelse ang. det som lever. Kanske det som är 
intressant att  det växer något att  det fi nns ett  liv i något 
ensamt och utan levande existerande saker omkring.
STRUKTUREN OCH RÖRELSEN INTRESSERAR

EDWARD HOPPER HOTEL WINDOW 1955

DAN FLAVIN UNTITLED, 1973

KURT SCHWITTERS MERZABAU 1919
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LITEN MODELLSTUDIE UTIFRÅN DE TIDIGARE 3 KONSTNÄRERNA .

Från dessa 3 rum kommer att  fortsätt a i ett  modellbyggande av dessa 6 olika rumsligheter.
Jag kommer att  bygga upp dessa för att  vad som är just intressant i varje rum i just det tredimensionella.
I små modeller se vart ljuset fi nns och skapar för värden för rummet och intresset för mig.
När jag arbetar med mina rumsligheter så rensar jag upp linjer funkti on och saker som jag kan uppfatt a som störande.
När dessa rum skalats av tyckte jag fortf arande om dem.
Tomheten och renheten och att  börja om från början.
En liten research i rum.

Uti från några av dessa miljöer skildra skala studie av vad som jag fi nner intressant med rummets esteti k.
Dett a kommer att  fortsätt a i ett  modellbyggande av dessa 3 olika modeller.
Jag kommer att  bygga upp dessa för att  vad som är just intressant i varje rum i just det tredimensionella.
I små modeller se vart ljuset fi nns och skapar för värden för rummet.
Analysera på hur deras installati on/ målningar ser ut och analysera vad jag specifi kt gillar med dessa.
Steget eft er dett a är att  bygga 6 st. modeller uti från dessa bilder/målningar och däreft er ta reda på vad jag tycker är 
intressant med dessa. Bena ut vad som är vikti g och defi niera begreppen för att  sedan kunna applicera in i mitt  samman-
hang.

28



DET BLEV TVÅ RUM KVAR

Totalt sett  handlar det om ensamheten.
Det tysta och väntan på något.
Det meditati va.
Rummet och kroppen. Kroppens upplevelse 
eller rummets upplevelse av ensamhet eller så 
är det betraktarens upplevelse.

Ensam 
Tyst
Framför och bakom
Tid

Fota dessa rum ti ll att  se och uppleva de rum 
som jag var intresserad av
Börja bygga modell i skala och material för se 
hur volym kan uppstå
och ljus.

Rummen blev tomma och det är fi nt.
Ljuset är avgörande i varje blid, och komposi-
ti on är också vikti gt.
Allt dett a har reducerats men jag upplever 
rummen som innehålls rika.
För att  komma bort från det steriliteten.
Fortsatt e jag att  demontera dem med den 
tredimensionella strukturen. (sid 25)
Dett a blev en fortsatt  modellstudie för nästa 
steg.
Behovet var att  komma närmare min visuella 
bild en tydligare skiss åt vilket håll arbetet 
skulle ta.
Men med dett a resultat kom jag fram ti ll att  
inte vara bunden ti ll fasta väggar. Det upplever 
jag som något fast och slutet.

Denna research inte gav det jag trodde att  jag 
behövde vilket ja fortf arande inte vet- kanske 
att  släppa/komma loss.

EDWARD HOPPERS HÖRN Ca 15L * 6B * 7H cm

DAN FLAVINS LJUSKORRIDOR Ca 20L * 6B  * 7H cm
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EFTER MODELLSTUDIE
OBJEKTSTUDIE  
- Översätt a tejpen ti ll 3:de.

I det fortsatt a arbetet kommer jag att  koncentrera mig på det fakti ska arbetet. 
Jag skall göra en installati on.
Min vision är att  den skall fylla ett  rum på ca 20 kvm,
och att  den skall ha en höjd på 3 m.

Från vecka 49 har jag letat utrymme  för att  kunna bygga installati onen.
Jag har tyckt att  det är vikti gt att  få en platsspecifi k plats att  förhålla mig ti ll. Så jag kan anpassa 
mig ti ll skala och anpassa metoden.
Dett a har inte resulterat i någon plats och jag fortsatt e att  vara på min plats i klassrummet.
Började skissa i liten skala och modell för att  se hur det skulle kunna bli.
Sågade ti ll spillbitar för att  kunna se ungefär vilken skala det rör sig om.
Jag uppskatt ade utt rycket på spillbitarna och tycker att  det passa bra ihop med min esteti k med 
collage teknik. Och tog då ett  beslut att  det kommer bestå av spillbitar.
Det är teckningens utt ryck som är vikti g.
Att  det inte är exakta vinklar och jämna volymer som för mig respresenterar målningen/tecknin-
gen.
 
Ett  beslut och en utveckling.
Dessa bitar har sedan byggs ihop i olika moduler pg. platsbrist. 
På så sätt  kan går det att  förvara dessa i och dessa tar inte så mycket plats för att  sedan bygga 
upp snabbare på plats.
I dett a moment tycker jag att  det har gått  förlorad en av det aspekter som jag hade satt  som 
mål, 
att  jobba igenom form och struktur - att  måla på plats och följa verkets utveckling.

Vid dett a skeende fi nns en vision om en större skala med volym runt objektet och inte fast i 
rummet.
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Form/modellstudie i vit kapa med bitar som fogas ihop och sedan blir ett  stycke.
Dett a gjordes hösten 2007 och det var en teknik som legat kvar i mitt  minne om fogning och kompositi on. Och förhål-
landet ti ll ett  objekt i rum.
Modellskisser uti från formspråk och vision av tejpen i relati on ti ll vägg och utan vägg.  
Denna är ca 20 *20 cm.
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Kominati on av formen och rummet.

En i färg ,svart ,vit , blå  och trä. Ca 15 * 6  * 7 cm

En i svart , vit och trä. Ca 15 * 6  * 7 cm

En med bara objektet frikoppla från rummet. Ca 12 
* 15 cm



BÖRJA BYGGA PÅ RIKTIGT

Dett a upplever jag som verk-
ligt.
Skissa i det fakti ska materialet 
och i skala 1:1.
Då förstår man och kan uppl-
eva hur det kan upplevas.

Denna metod är att  bygga 
moduler som sedan skall 
monters ihop.
Har ingen aning om hur det 
kommer fungera och om det 
fungerar eller bli eft er mina 
förväntningar.

Jag väljer inte att  förborra för 
jag tycker att  det ser för snyggt 
ut.
Fått  ti ps om att  det kommer 
hålla bätt re och bli starkare 
men det är också en funkti on 
som inte är vikti gt för ge-
staltandet.
 
Dett a innebär att  det blir 
spruckna reglar och fl era spikar 
och skruvar på samma yta. Det 
stör mig inte alls utan tvär-
tom så symbolisera det och 
informerar om materialet och 
dess kvalité och kommunicerar 
något annat en funkti on.
Så det är en vikti g detalj ur den 
aspekten.
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RUMMET

Som objektet befi nner sig i är vikti gt.
Under den ti d som gått  fi nns det uppenbarliga problem 
med yta.
Ytan blir vikti gare och vikti gare ju längre ti d projektet 
framgår.
Man måste upp i ca 40 kvm för att  uppleva rymden, voly-
men och skalan.
Rummet i sig själv måste vara relati vt strikt för att  objektet 
inte skall försvinna eller bli rörig.
Om det är rörigt runt strukturen blir det svårt att  uppleva 
och upptäcka / se det lugna och meditati va.
Vilket är en av syft en med objektet.
Nu börja också en annan komponent komma och det är 
ljus.

I en av det rum jag var och jobbade i kunde lmörkläggas och 
på så sätt  ljussätt a objektet och skapa stämning och känsla.
Dett a är också vikti gt för att  komma bort från konstrukti on 
och fysik funkti on.
Nuvarande läge verkar bli att  jag frångår från min plan att  
vara i ett  rum och bygga upp under en länge ti d. Det kom-
mer bli att  jag bygger upp ett  rum i vita havet några dagar 
före examinati on.

I dagsläget kommer rummet vara på ca 40kvm och målas 
svart. Rummet kommer att  stänga in objektet mellan fyra 
väggar.

Vilket jag inte är nöjd med. Dett a för att  det blir en klaustro-
fobisk upplevelse.
Under ti den har jag velat att  objektet skall förhålla sig ti ll 
rummet eller integrera med det blir svårt med en sådana 
stor yta som 400kvm. 
Det måste angränsas.

Det jag upplever att  man förlorar med att  gå in i ett  rum att  

det kan vara tvångsmässigt och begränsat, medans om 
stukturen varit fri kunna anspela på utrymme rikti ngar 
och skala gentemot det fakti ska rummet och den fakti ska 
kroppen.

Nu kommer man:
1- Gå in i ett  rum som kroppen skall anpassa sig ti ll
2- Förhålla sig ti ll ljus där inne.
3- Upplevelsen en struktur som förhåller sig ti ll det kon-
struerade rummet och ljuset.
Inget av dett a är det jag vill i min för föreställning om 
mitt  examensarbete.
Men det verkar vara den enda lösningen för ti llfället.
När man måste kompromissa för mycket med ens visio-
ner det är då man känner att  det inte tas på allvar och 
mycket känns som på låstas.

Lena Ackelbo  Dn 9/3 2009
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SKALA 1:1
RUM 1 OCH 2

Det är en snabb teknik som man 
använder sig av när man har byggt 
upp modell i förväg.
Men jag har ett  behov att  göra det 
långsamt för att  vara med i varje del 
som utvecklas och förändans. 
För att  få kontroll i alla mellanrums-
former och rikti ngar och volymer.

I dett a skede fanns ett  behov att  
reglarna skall ser likadan ut för att  
underlätt a ögats rörelse och krop-
pens möte med objektet.
Ljuset spelar stor roll och det 
kommer bli vikti gt hur och vart jag 
placerar och på vilket sätt .
I dett a rum är det ljus på dag ti d och 
mörkt på kvällen och det gör också 
att  installati onen får olika utt ryck 
beroende på dagsljus eller ti llsatt  
ljus.
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Lars ti tt ade på mina skisser och 
ti psade mig om att  skissa med tvingar 
för att  se hr volymen tar plats och hur 
det sedan skall moteras upp.
Mycker bra metod tycker jag.



PROCESSEN
RUM 3

Under processen märker jag att  det var ok att  bygga upp moduler i förväg 
men att  det skall senare avslutas.
Jag upptäcker med att  det är svårt att  få ihop det hela.
Nu fi nns det funderingar om ljus, färg på materialet mellanrums formers 
betydelse och form.
Under genomgång fanns det direkta kommenterar ti ll funkti on.
Till att  dett a skall vara en bokhylla eller en stol eller en lekställning,
Då känner jag att  jag har misslyckat med uppgift en att  funkti onen inte är 
att  bruka dett a ti ll en fysiks möbel.
Eft er en stunds funderande kommer nya perspekti v upp.
Så som något meditati vt och lekfullt.
Minus på konstrukti on och hanverk. Dett a är också något som jag inte har 
som mål.
Dett a är en form/skulptur/ en del av en större del som skall upplevas med 

fl er sinnen och synen är det första som skall leda vidare ti ll de 
andra.
Pratade om det fanns en rytmik och ett  ljud med i upplev-
elsen.
Ljudet kan förstärka upplevelsen av en icke funkti onell brukar 
upplevelse utan sinnes upplevelse.
Nu har jag fl ytt at ti ll ett  nytt  rum och tagit ner installati onen
och byggt upp den på nytt .
I det nya rummet fi nns ingenti ng. Märker att  det är nya saker 
jag måste förhålla mig ti ll.
Rummet är mörk och har redan färger i som är blir svårare att  
förhålla mig ti ll utan att  det inte kommer påverka form, färg 
och dyl.
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Under uppbyggnad tredje gången.
Målade vissa av de svarta reglarna för att  det inte skulle bli så starka kontraster i objektet, 
utan att  kontrasterna sätt s ti ll med ljus.
Då blir med objektet mer enhetligt. Collage utt rycket försvinner lite med det gör inget för 
det stora hela.



Problem som uppstår.

Pg av lokalbrist upptäcker jag att  det är väldigt vikti gt med rummet runt denna instal-
lati on.
Det pratas om att  den skall sväva, att  den skall fästas i något annat, att  den skall place-
ras utomhus mm.
Allt dett a fungerar inte.
Det som uppstår om jag skall placera den i ett  redan akti vt rum betyder att  jag måste 
bygga upp ett  rum runt omkring den för att  den behöver ett  lugn och sti llhet för att  
installati onen inte skall upplevas för mycket kaos.
Dett a blir problemati skt. Sätt er jag ett  rum runt så blir det rum som jag inte villa ha 
från börja, att  gå in i byggda rum är för mig inte alls intressant.
Att  ta upp en korridor eller dyl. kan också fungera men då kommer frågan om det skall 
vara fäst i det befi ntliga rummet. 
I så fall kommer man läsa in det ti ll installati onen.
Jag vill att  man skall kunna gå runt den för just den tredimensionella upplevelsen som 
arbetet handlat om. Samti digt att  det skall fylla ut rummet. Fyllt fast tomt rum.
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Ca 15 kvm



DISSKUSION/FUNDERINGAR

Om jag hade gått  konst på Konstf ack eller någon annan konstutbildning hade jag kunnat göra 
denna installati on och inte fått  frågan vad den har för funkti on uti från en inredningsarkitek-
turs vinkel.
Så här i början av slutet på arbetet har jag förstått  att  det skulle vara bätt re om jag gick konst 
och rörde mig mot arkitekturen, men att  vara på Inredningsarkitektur och möbeldesign 
betyder att  det blir mer komplicerat att  röra sig mot konst.
Dett a måste bero på att  när man går en yrkesförberedande utbildning  får man inte hoppa 
över yrkets kompetens- vilket är i dett a fall ritningar - skalor eller möten och material fogn-
ingar.
Det betyder att  som konstnär inom fakulteten yrkesverksam utbildning hoppar över dett a 
och går direkt på gestaltning. Så som i mitt  fall.
Vet inte om det påverkar trovärdigheten i arbetet eller att  vara utövande konstnär.

Det som påverkat mig under den här ti den är att  jag fascineras av att  det görs ritningar och 
visioner på papper och 3de program, men det fi nns aldrig en verklighet kopplat ti ll arbetena.
I mitt  konstnärskap har strävan att  försöka förverkliga sina visioner och visa sina världar - det 
har den här utbildningen varit - verklighet.
Och sedan utmana denna gång på gång ti lls det är klart och förhoppningsvis under proces-
sen hitt at något nytt  som man fortsätt er med i sin framti da process.
Under utbildningsti den har man oft a uppmanat ti ll samarbeten och korsa gränser, och i 
yrkeslivet fi nns det också bevis på formgivare som korsa sina kontexter. 
Dett a inte allti d med lyckade resultat pg av massa omständigheter.
Men som konstnär/texti lformgivare och med Inredningsarkitektur - In Space i bagaget så är 
jag målande, utf orskande rummet och utt rycker det takti la.
Det är vad det jag har blivit i sammanblandningen.
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RUM 4
PROCESS

Flytt  ti ll ett  större rum och kunde bygga 
upp en större struktur.

Totalt så kanske de innehåller ca 30 st. 
moduler som bygger en stor form.
I dett a rum kunde man släcka ljuset och 
ti llsätt a en annan ljuskälla, vilket innebär 
att  man kommer åt stämningen och inte 
fastnar vid konstrukti on och funkti on. 
Det emoti onella blir tydligare.

När jag valt att  foga ihop bitarna så har 
reglarna spruckit, och spikarna inte 
kommit enda ner.
Fick rekommendati oner som jag nämn-
de ti digare om att  förborrar och sedan 
skruva pg att  konstrukti onen skulle hålla 
bätt re.
Provade dett a och tyckte de blev för 
rent utt ryck.

När jag sågar och sätt er ihop bitarna så 
hoppas jag på att  det skall passa ihop 
senare. 
Det gör inget att  det svajar eller är snett  
eller inte sitt er så starkt.
Upptäckte att  när jag satt e ihop med 
tvingar först och byggde vidare att  det 
gick att  ta bort tvingarna och det satt  
fast ti llräcklig utan borrning.

Under samtalet med Jonas och Karin 
pratade vi om att  installati onen hade en 
rytm och om det skulle ti llsätt a att  sätt a 
ljud ti ll.
Under arbetets gång tänker jag att  det 
skulle kunna vara aktuellt men bero-
ende på vart det skall placeras och 
upplevas.

Ett  problem som uppstår är att  det är 
svårt att  komma upp i höjd pg att  jag 
förhåller mig ti ll min egen kropp och 
längd. 
Det innebär att  jag kommer att  få be om 
hjälp för att  det skall komma upp i en 
rumslighet.
Mycket av kompositi onen kommer på 
golvnivå pg av dett a. Men det är bätt re 
en mina förväntningar.

Upplever nu att  det inte spelar så stor 
roll vilken färg och skick reglarna har 
utan att  det smälter samman ok med 
varandra.
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PROCESS BILDER, BIT FÖR BIT UNDER UPPBYGGNAD 



Ca 30 kvm.
En ungefärlig skala, volym och kompositi on.  Möjligheten att  går runt objektet och ibland känna att  det tar över är det mål jag strävat emot.
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Det fakti ska rummet har stor betydelse för hela utt rycket.
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PROCESS I SKISS

Dett a är en skildring på 
hur jag upplever/upplevt 
arbetes gång.
Jag har satt  upp ett  mål 
som jag tror mig veta 
som sedan tar sig i andra 
rikti ngar än jag tänkt. 
Det här är en beskrivning 
på den processen.

     PROBLEM/MÅL

     ORD - TEXT - BESKRIVNING

          SAMTAL

   FILOSOFI - HISTORIA - KONSTNÄRER- BAKGRUND

     PROCESSEN- METOD

          FÖRDJUPNING

     ARBETE  - PROBLEM 

                 PLATS-FUNKTION

      LÖSNING

      RESULTAT

                                                DISSKUTION                      

                                       
                 PRAKTISKT - TILLÄMPANDE

  HISTORIA              -       UTVECKLING

UPPLEVELSE

EMOTIONELLT
FYSISKT

TID
MINIMALISM

RUM



46

Ihop packad och i väntan på uppbyggnad
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RUMSLÖSNING

1 ELLER 2 eller en tredje som inte fi nns ännu.

Skiss på slutresultat
Troligen blir det ett  hörn i Vita havet på Konstf ack som betyder att  rumslighet har öppnats upp 
och förhåller sig ti ll det resterande rummet.
Pg av det kommer bli ett  tung och stort bygge att  göra en rektangel på 40 kvm.
På dett a sätt  kan man se och interagera i rummet om man vill eller bara gå förbi.
Är både nöjd och missnöjd med denna kompromiss.
Jag upplever inte att  det blir lika starkt utt ryck som om den skulle upplevas bara i sig som ob-
jekt utan nu blandas det upp av det andra rumsliga och en rörelse runt objektet. 
Dett a blir mer scenografi skt istället för ett  objekt i ett  rum.
Det scenografi ska blir mer en lek och tänker om det blir svårt att  ta det på allvar som om man 
bygger in rummet och sluter ute andra saker som kan störa objektets meditati va upplevelse.
Kommer upplevas mer konstruerat och mer ti llfälligt än vad jag vill utt rycka.

Beslut om vad det slutgilti ga rum det blir är just nu ett  problem.
Kommer jag stänga in objektet kan jag känna att  det blir klaustrofobisk och nära betraktaren.
Om jag håller den öppen som på bilden ovan så är jag mer generös med upplevelserna för 
betraktaren. Den blir lite lätt are och inte lika direkt.
Jag vet inte vilket stadium jag är i om det är att  jag är redo att  öppna upp och visa det mer 
befriande utt rycket.
Eller att  objektet inte är mogen att  komma ut utan måste vara kvar i sin kokong att  mogna och 
vänta.

VÄGG VÄGG

GOLV

OBJEKT

1

2
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SAMMANFATTNING

Dett a har gett  mig en inblick hur det är att  lösa saker på plats och med lite ti d.
Insatsen i arbetet var från början att  arbete under en längre ti d med ett  projekt 
utan att  behöva kompromissa i arbetes gång.
Men det har inte fungerat.
Nu är det ett  objekt som jag är rädd för att  det kommer inte vara stark att  stå för 
sig själv.
Och att  det kommer ha ett  för rent utt ryck. 
Det upplever jag också som ett  misslyckande.
Det jag har lärt mig att  jobba mot något som inte fi nns. I dett a fall handlade det 
om rummet. Jag trodde att  det skulle vara det sista problemet i arbetet.
Jag upplever också att  jag inte fått  fördjupa min process - utvecklat den så mycket 
som jag hoppats på.

När man arbetar med andra människor måste man lära sig att  det är lika stort 
administrati vt arbete som det fysiska och konstnärliga.
Det jag saknat under hela arbetet är det konstnärliga samtalet.
Det som har gett  mig erfarenhet är att  jobba stort och lösa det på ett  litet vis.
Det visste jag inte innan att  man kunde.
Jag är också fascinerad av att  det blir en rumslighet av det som jag har byggt upp.
Trodde inte innan heller att  rummet spelade så stor betydelse.
Men det är avgörande för vad jag vill presentera.
Det går också att  bygga upp gång på gång i olika former. 
Det är inte bestämt i förväg.
Det gillar jag. 
Att  det behåller det förgängliga och ti llfälliga.



ÅTERBLICK/REFLEKTION

På Jonas mening svarar jag:
Jag tror att  världen blir en bätt re plats eft er mitt  arbete.
Jag tror att  jag kan inspirera och samtala med folk som ligger i närgränsen av vad funk-
ti on och brukande är för något.
Att  formge och gestalta något och sedan benämna dett a kan allti d vara utvecklande för 
människor.
Jag upplever under arbetes gång at det har varit svårt att  få fram mitt  budskap som är att  
känsla och upplevelse är en funkti on . Jag har precis byggt en.

Handledningen av Lars var intressant pg just att  han inte benämner saker eller förklarar. 
Utan det är upp ti ll betraktare att  uppleva. Så vill jag också kunna förhålla mig ti ll mina 
färdiga arbeten.

Uti från Toms samtal med det existenti ella var det svårt att  förhålla mig ti ll fi losofi n.
Men samtalen med honom har upplevts stärkande och bekräft ande samti digt och har 
han hjälp ti ll att  placera och beskriva i vår samti d.

Vi har samma ingredienser och alla ska ti llreda en maträtt . Funkti onen med att  laga mat 
är att  bli mätt .
Uti från olika referenser och behov kommer vi skapa olika rätt er. 
Min rätt  är ti ll för att  bli mätt  på, betraktas och upplevas.
Om man inte tycker om den så behöver man inte äta upp. Det är upp ti ll var och en att  
avgöra vad som är intressant för den.
När jag började hela dett a arbete var jag ängslig och fortf arande är. Tvivlande på om jag 
pratar samma språk som det andra och om de fi nns ett  intresse av det jag gör.
I och med kontakten med minimalismens språk så kände jag att  jag inte är helt konsti g 
utan det fi nns rikti ngar och ramar som jag kan förstå.
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RESULTAT

Hoppas det kommer bli fi nt.
Förändringarna i dett a arbete har blivit följande.
- storlek
- moduler
- ti d
- rummet
- mindre material
- enklare utt ryck
- uppbyggnad av en icke befi ntligt rum

SLUTSATSER

Vad kommunicera mitt  språk.
Och vad är det jag berätt ar.
Det blev en installati on, jag byggde något som förhåller sig ti ll ett  rum.
Vad mitt  språk kommunicerar kan jag inte svara på. Det får betraktaren göra.
Jag gör och känner. 
Någon betraktar och tar emot. Jag bestämmer inte vad det är.
Jag berätt ar en historia, jag bjuder in ti ll en värld.
Jag visar en vision ti ll ett  seende.
Jag visar er mitt  undermedvetna som jag inte heller vet allt på.
Hoppas att  se något som jag inte visste eller sett .
Jag har utvecklat mitt  seende och kommer i framti den jobba på liknade sätt , för att  se 
och förstå och lära känna med mig och mitt  utt ryck.
Hur placerar jag mig själv i dessa begrepps världar, det vet jag inte heller ännu.

SLUTORD

Intressant arbete för mig själv.
Och jag har kompromissat  mer aän nödvändigt.
Jag är i ett  gränsland med min disskuti on och form och får ständigt 
uppleva att  förklara och förtydliga mina visioner.
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”Desire for an idea is like bait.
When you`re fi shing, you have to have pati ence. You bait you hook, 
and then you wait.
The desire is the bait that pulls those fi sh -those ideas.
The beauti ful thing is that when you catch one fi sh that you love, 
even if it´s a litt le fi sh- a fragment of an idea- that fi sh will draw in 
other fi sh, and they`ll hook onto it. Then you`re on your way.
Soon there are more and more and more fragments, and the whole 
thing emerges. 
But it starts whit desire.”

David Lynch
Catching the Big Fish
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