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Jag borde våga visa mig svag
Jag borde göra saker mer för min egen skull än för andras
Jag borde bli mer politiskt medveten
Jag borde öva på att ta beslut
Jag borde lära mig att tänka efter
Jag borde ha mer tålamod
Jag borde förbättra min självdisciplin
Jag borde bli bättre på att stava
Jag borde läsa fortare
Jag borde gå till doktorn och kolla min ömma knöl i bröstet
Jag borde skriva mer 
Jag borde behandla min Psoriasis
Jag borde ta mer ansvar
Jag borde stå för vem jag är
Jag borde ge upp dåliga relationer
Jag borde inte låta folk ta min energi
Jag borde våga säga att jag inte vet allt
Jag borde vara mer spontan
Jag borde sluta fuska
Jag borde sluta stänga in mig i min kropp
Jag borde skaffa mig bra rutiner
Jag borde bli bättre på att slutföra saker
Jag borde inte vara så hemlig
Jag borde prata högre
Jag borde våga säga som det är
Jag borde sluta tycka synd om rullstolsbundna människor
Jag borde vara bättre på matte
Jag borde äta B-vitamin tabletter
Jag borde inte vilja bli smalare
Jag borde inte kontrollera mig själv så hårt 
Jag borde våga vara mer personlig
Jag borde inte tänka igenom meningar innan jag vågar säga dem högt
Jag borde vara mer fokuserad
Jag borde bli mer strukturerad
Jag borde våga bli arg
Jag borde skydda mig då jag har sex
Jag borde lyssna på min kropps signaler
Jag borde öva på att känna efter
Jag borde bli bättre på att bestämma mig 
Jag borde stärka min moral
Jag borde dricka mer vatten
Jag borde sluta tro att folk skrattar åt mig bakom ryggen
Jag borde gå hem i tid
Jag borde sluta vända kappan efter vinden
Jag borde inte vilja vara trevligare mot en svart människa än en vit
Jag borde sluta ljuga om skitsaker
Jag borde sluta tänka på hur andra ser på mig
Jag borde inte se upp till äldre män

(utdrag ur Jag borde, 2008)
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Teatral förälskelse 

Samtidskonstens prövande av teaterns renodling och stilisering, dess 
insisterande på att visa tillvaron i termer av "som om", öppnar en dörr för 
fiktionens möjlighet efter en tid dominerad av dokumentärens påtaglighet. 
Teatern ger ett rum för spekulation och prövning, för att presentera förslag på 
hur världen skulle kunna gestalta sig.

(Sara Arrhenius, 2010, Scenväxlingar- en utställning i flera akter)

Jag tänker mig konst som en teaterscen, där publiken får komma upp på scenen och 
själva spela pjäsen. På scenen finns scenografi som sätter tydlig prägel på stämningen 
och som bidrar till handlingen, men det är publiken som fyller i de viktigaste bitarna och 
målar ut berättelsen. Med den tanken i bakhuvudet har jag de senaste två åren jobbat 
med scenografi i mina egna verk och sökt inspiration hos konstnärer som Öyvind 
Fahlström, vars konstnärskap rört sig inom både bildkonst och teater. 
Scenografin i mina verk kan bestå av redan befintliga objekt (ready-mades) eller mer 
subtila symboler såsom färgade pappersark, lukt eller ljud. 
Vissa verk har tagit formen av rumsinstallationer, där scenografi vägleder betraktaren in i 
en fantasivärld där saker ter sig något annorlunda. En miljö där gränser suddats ut och 
där individen spelar mindre roll. En suddig värld där sådant som normer och värderingar 
agerar tomma begrepp och där tid verkar mindre viktigt.
I andra verk har scenografin knappt varit märkbar, de har bestått av utstuderade föremål 
eller färgval som väglett betraktarens syn genom text eller teckning. Dessa verk har inte 
rört sig i en fantasivärld utan har snarare illustrerat beteenden eller tolkningar av 
identiteter som faller utanför ramen för samhällsnormer. I ett samhälle uppbyggt på snäva 
normbegrepp söker jag alternativa system som öppnar upp för nya, mer tillåtande miljöer.



Att samla till förståelse

Jag ägnar mig åt ett undersökande av strukturer och mönster, det är ett försök att 
komma till insikt i hur strukturer hänger samman. Vad de står för och vad de bildar då de 
möter varandra.  Det handlar om att samla på sig en stor mängd fragment av situationer, 
föreställningar och förväntningar som ger en möjlighet att hitta kopplingar mellan olika 
system och verklighetsuppfattningar. 

För att förmedla en berättelse av de fragment som jag samlat ihop, skapar jag en 
huvudroll i berättelsen, en karaktär eller ett jag. Denna huvudroll måste bli betrodd och 
verka övertygande för betraktaren, för att visa på det sannolika i att denna berättelse är 
möjlig. I den rollen infogar jag mig själv. Likt Cindy Shermans användande av sig själv i 
form av olika karaktärer, nyttjar jag mig själv som bild av en identitet, om än mindre 
förklädd. Genom att använda mig själv som en schablon av en identitet, skapar jag en 
dialog mellan mig och betraktaren om hur ett beteende definieras som tillåtet eller 
förbjudet. Jag ger min version eller uppfattning av verkligheten och bjuder på mindre 
smickrande sidor hos mig själv, (fiktiva eller verkliga) och kan på så sätt nå ett slags 
förståelse eller i bästa fall ett igenkännande eller identifiering hos betraktaren. Det är ett 
försök att avväpna tabubelagda ämnen som är svåra att behandla. Jag kan via denna 
schablon exemplifiera olika beteenden och visa på det svåra i att vara en komplett 
version av en "god" människa, och hur snäva våra förväntningar på varandra ofta är. 

I några av mina verk har jag försökt att hitta ett berättande som tydliggör ett parallellt 
skeende, alltså att flera versioner av vad som sker existerar samtidigt. Varje individs idé 
eller uppfattning om sin omgivning uppträder ständigt sida vid sida. En händelse beskrivs 
olika beroende på vem som upplever eller iakttar, och hur denna person sedan väljer att 
återberätta scenariot. Det finns alltid flera tolkningar av en och "samma" händelse. Ett 
sätt att tydliggöra detta är att ställa två beskrivningar av samma händelse bredvid 
varandra, då framträder en möjlighet till fler versioner av vad som faktis inträffat. Det blir 
då svårt att hävda att det bara existerar en sanning, snarare förekommer flera 
sanningar som gemensamt kan bilda en överenskommelse om en sanning eller en 
berättelse. 
Samhällsnormer är en form av sådana gemensamt bestämda "sanningar", normer är 
oskrivna lagar, som innefattar en överenskommelse om vad som anses rätt och fel, 
normalt och onormalt. Innanför dessa gränser försöker varje individ bygga upp en 
identitet som stämmer överens med denna normbild. Det är dock inte många som är 
passar in i mallen som klippt och skuren. Kanske lyckas man förmedla en yttre bild som 
passar något sånär in i ramen, och väljer sedan att tampas med de avvikande sidorna 
inombords. 

I mitt undersökande letar jag efter möjligheter att luckra upp bilden av ett "komplett jag", 
ett jag som stämmer överens med samhälleliga förväntningar. Genom att framhäva 
avvikande karaktärsdrag hos en identitet, försöker jag visa på möjligheten till att olika 
karaktärsdrag kan existera samtidigt. Alla identiteter bär drag av det normala och det 
onormala. Om det blir tydligt kan begrepp som norm och idén om en sanning urvattnas 



något, eller åtminstone ifrågasättas av betraktaren. 
Jag vill även ge en möjlighet till verklighetsflykt. Genom att bygga upp miljöer där andra 
lagar råder, där för vårt samhälle avvikande karaktärsdrag är de gällande och där tiden 
förskjuter det tidstypiska kan jag förmedla en förhoppning om att en annan världsbild är 
möjlig. Företeelser kan te sig annorlunda i en annan tid, annan kultur eller i ett annat 
universum. Kanske existerar de redan på en annan plats, parallellt med det vi upplever 
som nuet.
Det finns en tröst i att veta att saker sker parallellt. För mig liknar det, den tröst som 
infinner sig då man en sömnlös natt ser ett annat tänt rum i en annan lägenhet i ett annat 
hus, känslan av att inte vara ensam. 



Öyvind Fahlström

I ett samarbete med Tensta Konsthall, Unga Klara och Dansens hus satte Alice Kollektiv 
för ljud & scenkonst upp Öyvind Fahlströms verk Det hårda och det mjuka – boord, 
konkret teaterstycke i två akter, under våren och i augusti 2010. Jag gjorde kostymen i 
produktionen, och hade till en början en ganska snäv inblick i Öyvind Fahlströms 
konstnärskap och denna pjäs. Med tiden växte mitt intresse för Fahlströms 
systematiserade världsbild. Jag insåg att jag stött på ett konstnärskap som berörde 
nästan allt jag är intresserad av. 
I Fahlström hittade jag det osannolika och det skeva i kontrast till det normala eller 
självklara, fascinationen för kroppens vulgära substanser som i Fahlströms värld får 
agera symboler för åtråvärda ting som vi människor vill åt. Jag fascineras av Fahlströms 
totala gränslöshet och hur han via sina system beskriver hur vi människor bygger upp 
och befäster snäva normbegrepp. 
Manuset till Det hårda och det mjuka, verkar till en början helt ogenomträngligt. Det är så 
massivt fyllt av formuleringar som får en att kastas sig mellan vitt skilda associationer. 
Men efter att ha läst det ett antal gånger och tagit del av ensemblens bearbetning av 
manuset, hittar jag numera lättare bland alla förgrenande spår. Fahlströms språk är vid 
första anblick på gränsen till galenskap, som läsare famlar man efter logiken, men inser 
snart att här råder en helt annan typ av system, det finns inget verkligt, allt är förskjutet 
och människan framstår som en osäker och osjälvständig varelse som trevar efter 
direktiv att hålla fast vid. 

Alice Kollektiv om Fahlströms  Det hårda och det mjuka – boord, konkret teaterstycke i 
två akter:

Sannolikheten är satt ur spel och istället för en linjär, historieberättande dramatik 
har Fahlströms verk en cyklisk struktur där skeenden tas om, muterar, dras ut och 
komprimeras. Tiden har en framträdande roll men Fahlström förhåller sig fritt till 
den och leker med de ramar och system som vi satt upp för att bemästra den. 
(..)
Genom förskjutningar av språkets betydelse, genom att skapa spänningar mellan 
språk och kropp ifrågasätter Fahlström det självklara eller universella i våra 
kulturella och sociala system. Han synliggör konstruktionen, hur det vi tar som 
självklart i själva verket är överenskommelser, utan någon inneboende stabilitet.
(..)
Syntaxen är densamma men vissa ord betecknar inte det vi vant oss vid att de 
betecknar; de har syftningar som är dunkla för oss. Dessutom agerar inte 
människorna mot varandra på ett förväntat sätt. I Fahlströms värld tycks det inte 
finnas några tydliga gränser mellan individerna. De slår, gnuggar, och använder 
varandras kroppar på ett sätt som skiljer sig starkt från våra sociala konventioner. 
De verkar dessutom sakna historia, minne och bär inte på något förflutet som 
kan rullas upp. 

         (Alice kollektiv, 2010)

Det hårda och det mjuka innehåller beröringspunkter som blir intressanta för mig i 



förhållande till mitt konstnärskap, och dess kontext. Pjäsen undersöker hur man som 
individ förhåller sig till sin omgivning och hur man i sin yrkesroll innefattas i ett visst 
system. För mig som elev på en konsthögskola, blir kontexten skolan, och hur jag i min 
utbildning ställs inför att förhålla mig till vad som anses rätt och fel, bra och dåligt inom 
konst, enligt en konstnorm. Det är vaga begrepp och formuleringar kring konstnärlig 
kvalitet, och vad man "borde" känna till. Detta är något jag känner ett motstånd till och 
fungerar kvävande för mitt konstnärskap.

Gillar du dig själv när du är själv? 
Gillar du dig mer när du får stoppa snorkråkor i golvspringorna, eller trycka dig 
mot ett bordshörn, eller är det det du inte gillar med dig själv? 
Tycker du att du är pinsam när du är ensam och är det därför du helst vill vara 
ensam? 
Vill du vara själv, men borde vara med andra?
Vill du det du borde, eller borde du bara för att man ska? 
Om du fick välja helt själv och ingen bestämde över dig, skulle du göra dina 
borden då? Är det en stilla protest mot ett samhälle och ett system som tvingar 
dig att göra saker med din tid som du inte tycker om?
Känner du dig missanpassad? 

                                            

(Utdrag ur textverk, 2008)



Det "lilla jaget" som redskap

Jag ser mitt arbete som ett försök att luckra upp bilden av det korrekta och normala 
jaget. I flera av mina verk utgör bilden av ett jag, en idé om hur en individ kan agera. Jag 
ger exempel på hur vi människor gör aktiva val. Även då vi är ensamma, är ett överjag 
alltid närvarande och understryker det normala och onormala i våra handlingar. Trots 
denna konstanta iakttagelse av oss själva, agerar vi ofta utanför ramen för vad som är 
"normalt" eller acceptabelt då vi vet att ingen ser på. Det är den privata sidan av en 
individ i relation till den offentliga, som jag intresserar mig för och illustrerar, för att visa på 
det absurda i samhällets normbegrepp.  
Jag exemplifierar hur man agerar annorlunda i det privata, och undersöker om man i det 
privata är närmare sanningen om sin identitet. Är det så vi egentligen skulle vilja vara 
även utåt, så som vi är i det privata? Varför döljer vi det då febrilt inför andra människor? 
Finns det ett eget värde i att ha det privata och det offentliga som två åtskilda 
personlighetsdrag, och skulle något värdefullt gå förlorat om man slog de två samman 
och blottade allt för sin omgivning? 
Jag tänker på att jag ofta finner personer med generösa personligheter, de som villigt 
vänder ut och in på sig själva, som något skrämmande. De saknar det starka överjaget, 
den spärr som håller oss i schack, spärren som jag själv ofta kritiserar. Överjaget som 
får människor att hålla saker dolda, och som får en att reflektera över rätt och fel, normalt 
och onormalt. 
Samtidigt som jag kan längta efter ett mer tillåtet samhälle, där alla kan agera fritt från 
onda blickar och inre spärrar, så räds jag av tanken på en omgivning utan integritet, där 
människor blottar all sin oro och sina våndor, som om det vore det mest naturliga. Jag 
inser att integritet har ett högt värde ändå. Jag gillar det dolda, undangömda, privata, och 
jag gillar att fantisera om andras privata gömmor, och jag hatar då denna magi bryts, när 
något hemligt och skamligt avslöjas, och det visar sig att alla känner igen sig. När det 
skamliga, hemliga, inte längre är något unikt utan något som nästan alla människor bär 
på. Då känns världen liten, och människan känns primitiv och enkel, och framför allt 
väldigt tråkig. Det avvikande är alltid mer spännande, intressant och roligt. 
Själva ordet avvikande eller avvikelse är en utmärkt utgångspunkt i mitt sökande. Det 
står för en styrka och ett mod som jag tar spjärn i. Att vara avvikande kan vara ett tungt 
ok men även en stark strävan. För mig har det alltid varit en flykt mot något bättre och 
häftigare. Avvika förklaras också enligt ordboken i visst avseende som att i hemlighet 
lämna eller rymma. Andra förklaringar av ordet avvika i Norstedts svenska ordbok (en 
bok för alla):

-Klart utskilja sig från viss norm, uppfattning
- Klart utskilja sig genom att ha andra egenskaper eller uppvisa annat 
beteende (än många andra)
Avvikelse; uppvisad eller uppmätt skillnad: standardavvikelse 

Tillsammans med bokens undertitel "En bok för alla" blir begreppet "avvikande" 
paradoxalt. Jag fastnar för ordet "standardavvikelse". Vad är egentligen standard? Kan 
man hävda att något är standard om "många" har "samma" uppfattning? För mig är detta 
lika komplext som att tala om en sanning. Vems sanning och vems standard är det då 
egentligen fråga om?

På Konstfack har jag uppmärksammat ett värderande av konst och kanske framför allt 
ett värderande av konstens avsändare. Strukturer som existerar i samhället känns tydligt 



igen även här på konstfack. Typiskt manliga intressen ses som allmänna eller generella 
och blir nästan automatiskt intressanta, medan kvinnliga intressen uppfattas som 
avvikande, instängda, begränsade och tråkiga. De kvinnliga funderingarna bemöts ofta 
som obegripliga eller meningslösa. Eller för att citera en av Konstfacks egna professorer:  

Här på Konstfack är det till exempel vanligare att tjejer tar sin konstnärliga 
utgångspunkt i en självbiografisk upplevelse än att killar gör det – att man går till 
sig själv i första hand. Och då handlar det, om man kan vara lite ironisk, mer om 
det lilla jaget än om de stora politiska frågorna.

(Tom Sandqvist, professor på Konstfack, i samtal med Vanja Hermele under 
arbetet med boken Konsten – så funkar det (inte), citatet publicerat i Mannen, 
myten, geniet, tidskriften Bang, 
15 december 2009). 

Jag frågar mig vad det lilla jaget är och vad det står för och varför det är så  väldigt litet. 
Litet och obetydligt.  För mig är det lilla jaget stort, så stort som historia, det "lilla jaget" är 
min historia. Det är i det typiskt kvinnliga, det privata, jag formulerar mitt arbete och det är 
därifrån jag utgår. Det kan vara betungande att inse att strukturer inte följer en 
fortlöpande utveckling, men jag har valt att använda det som ett motstånd att jobba mot, 
som Jenny Holzer uttrycker sig: ”wishing things away is not effective” (Holzer, Truisms, 
1977-)

Historia. Kvinna. Förskjutning. Bas. Natur.
Naturligt i vardagen. Vardagen, festen, sinnet och humoren, humören, humorn.
Viljan, styrkan och sammanhållningen går in till sammansvärjningen.
Att leva ensam, vara ensamstående, självständig och stark. Att trots det känna 
gemenskap och gemensamt stöd. Inte känna sig ensam. Känna sig sann. Svårt.
Stå på egna ben (inte andras), följa linjen, hitta målen (och hålen). Svårt men 
möjligt.
Vara i en relation, stanna kvar, vara trogen, behålla fokus utåt och fokus på sig 
själv först och främst i alla lägen, jämt, för jämnan. Bekräfta och bli bekräftad. 
Svårt. Omöjligt.
Leva i nuet, ha visioner, vara nöjd och stolt, inte gå böjd. Planera framtid, se sig 
om, men titta framåt och hålla huvudet kallt. Svårt. Omöjligt. Löjligt

(Ur A Natural Pose Makes The World Go Round, 2010)



Publiken

Berlin, 2010-09-30, på Hamburger Bahnhof vandrade jag rakt in i Bruce Nauman. Jag 
blev förälskad. Förälskad i mig själv via Nauman, grovt uttryckt. Vi talade om liknade 
saker, vi var intressanta. Nauman formulerade relationen mellan konstverket och 
betraktaren på ett glasklart sätt. Det blev så självklart tydligt hur viktig denna relation är. 
Där och då, inuti Naumans verk Kassel Korridor: Elliptical space, (1972), formulerade jag 
mitt intresse för publiken och vikten av att våga lita på betraktaren, och dess tålamod, 
mod, lust, intelligens och tolkningsförmåga. 

Senare i samma utställning (Dream Passage) stod jag inne i ett annat av Naumans verk 
och tänkte kring klyschan att leta efter svaren inuti sig själv. Ett uppbyggt rum, 
innehållande en tejpad asterisk form som sträckte sig från golvet via väggarna upp till 
taket. Jag stod därinne och kände mig stel och oförstående. Ingenting hände i rummet, 
medan jag stod där. Jag stod krampaktigt stilla, och tänkte att jag ska stå kvar, försökte 
se "naturlig" ut, kände mig obekväm. Jag blev provocerad av att jag inte nådde något 
svar, det förväntades något av mig som betraktare, men jag förstod inte vad. Jag gick ut. 
På utsidan av rummet, bredvid ingången stod texten FLAYED EARTH/ FLAYED SELF 
(SKIN/ SINK) skriven.

(..)Now you cannot leave or walk away. Has to do with your ability to give up your 
control over space. This is difficult because nothing will happen- and later you will 
be no better or worse off for it. This is more than one should require of another 
person. This is far to private and dangerous because there is no elation nu pain 
no knowledge an incredible risk with (because) nothing is lost or gained nothing 
to catch out of the corner of your eye- you may think you felt something but 
that's not it that's not anything you're only here in the room: my secret is that I 
stayed the same for a short time. "

(Bruce Nauman, 1973, utdrag ur FLAYED EARTH/FLAYED SELF (SKIN/SINK).)

De verk som kräver något av sin betraktare är de mest provocerande men också de jag 
finner mest intressanta. Det är intressant hur en näst intill tom yta som är fullkomligt tyst, 
kan uppfattas som ett påträngande rop på uppmärksamhet. Kanske kommer detta rop 
snarare inifrån betraktarens inre än ifrån verket själv. Men det är uppenbart verket som 
framkallar detta pockande på observans. Febrilt försöker man som betraktare hantera 
situationen och söker förstå vad verket kräver av en. Vad är det verket vill att  man ska 
förstå? Kanske vänder man sig så småningom inåt, och finner tröst i en egen tolkning 
som man slutligen nöjer sig med.  Om ett verk har flera tolkningsmöjligheter, upplever jag 
ett större engagemang inför verket, vare sig jag värderar verket som bra eller dåligt, är 
det ändå intressant. Ett verk som är öppet för tolkningar, växer för varje gång det möter 
en publik. 
I verk som kräver längre tid ska det finnas en uppmaning till publiken, att ta sig tid. 
Uppmaningen kan bestå av en lockelse, ett driv som lockar betraktaren att stanna lite 
längre för att se vad som händer. Jag har försökt att hitta sådana sätt som manar 
betraktaren att stanna upp och tillåta verket att med tiden sjunka in.



Tomhetens triumf
(Visades på konstfack, maj 2010)

Verket Tomhetens Triumf är en installation i form av en "black box", ett videobås där 
betraktaren slussas in via en mörk korridor till ett inre rum där man skulle kunna förvänta 
sig en videoprojektion, istället framträder ett dunkelt sceneri. En svag, kornig ljuskälla 
riktar uppmärksamheten mot ett mikrofonstativ och en mikrofon inkopplad till en påslagen 
förstärkare, något utanför ljuskäglan, i ena hörnet framträder en pall. Under 
vernissagekvällen utspelade sig ett performance i denna scenografi. En lång gestalt 
iklädd långklänning rörde sig långsamt mellan två positioner: sittandes läsande på pallen 
eller nynnande en oigenkännlig melodi i mikrofonen. Performancet pågick under tre 
timmar. Under resterande utställningsperiod bestod installationen endast av scenografin, 
som en rest av det som tidigare utspelats där. Att visa en dokumentation av 
performancet var uteslutet, eftersom jag ville skapa en känsla av tomhet. Tomhetens 
Triumf skulle vara en tillfälligt uppbyggt scenografi där nuet var det centrala. Scenen som 
utspelade sig under vernissagen använde sig av teaterns möjlighet att skapa en påtaglig 
och unik närvaro av en fysisk kropp, dess gester och rörelser vilka äger rum i nuet och 
därefter är omöjliga att återge eller återupplevas via en dokumentation.

Som inspiration till detta verk låg bland annat boken Tomhetens Triumf av Mats Alvesson 
(professor vid Ekonomihögskolan i Lund). I ett kapitel om Illusionsnummer, 
Pseudohändelser och Grandiositet hittar jag ett citat från den amerikanske historikern 
Daniel Boorstin:

Vi lever i en värld där fantasin är verkligare än verkligheten, där efterbildningen 
värderas högre än sitt original. Vi vågar knappast erkänna vår förvirring eftersom 
vår tvetydiga verklighetsbild är så behagligt regnbågsskimrande och den tröst 
tron på en konstgjord verklighet skänker är så ytterst verklig. Vi har blivit ivriga 
medhjälpare till vår tids stora svindlerier. De vi lurar oss själva med.

(Daniel Boorstin, The Image 1961. Citat ur Tomhetens Triumf, Mats Alvesson)

I Tomhetens Triumf ville jag undersöka synen på verklighet, och vad vi betraktar som 
verkligt. Genom att använda en rumsform som förknippas med videovisning, och med 
hjälp av det dunkla ljuset i verket, kunde betraktaren uppfatta sceneriet som en bild, en 
illusion. Karaktären i performancet agerade utan kontakt med publiken och hade sin blick 
fäst bortom betraktarna. Trots att publiken befann sig i ett trångt utrymme, och 
konfronterades med en verklig individ, fanns en distans till vad som utspelade sig framför 
en, till skillnad från om man sitter på första bänkraden i en liten teater, där karaktärerna 
på scenen kan kännas påträngande nära och interagerande. Jag ville med "verkliga" 
medel nå en avstängd bild, likt en projektion. Min tanke var att man i konfrontationen med 
denna föreställning skulle förflytta sig in i fantasin för att bearbeta verket och söka efter 
svar inom sig själv. 



Spiltan
(Visades på Konstfack, mars 2010)

Suggan kvider, hon växer över dig. Du är rädd, rädd för att hon kan kväva. 
Expanderande skin, fett och kropp är en vågad kombination. Du står inklämd mot 
kallt kakel. Slutar andas. Inte få ögonkontakt, att se en ursinnig i ögonen kan 
leda till döden. Svullnaden ökar i takt med din skräck. Att svälla över. Ta över. Du 
är så liten i jämförelse. Hon är enorm. Hon är skär. Det ser onaturligt ut. Dina 
ögon sväljer allt detta skära. Hon är verkligen enorm. Hon har precis ätit. Det 
syns över buken. På morgonen är hon slank och oskyldig. Nu har spänningen 
släppt, tappat sitt grepp. Hud tänjs så svikande lätt. Det kalla vattnet från 
slangen, kallt rent vatten spolar över hennes bultande hud, hon är ren nu, så ren 
som hon kan vara.

       (Utdrag ur Spiltan)

Spiltan var ett projekt som jag utformade som en slags workshop. Efter att länge ha ägnat 
mig åt ett monotont tecknande i arbetet med min animation Satisfaction, ville jag utforska 
ett annat sätt att gestalta ett verk. Jag lockades av tanken på att arbeta med ett projekt 
där slutresultatet var ovisst och sekundärt, och där istället processen fram till resultatet 
var det primära. Jag var även intresserad en samarbetsform för att undvika att fastna i 
egna invanda tillvägagångssätt. Därför bjöd jag in tre personer i projektet, två med 
erfarenhet inom scenkonst och en person som arbetat mycket med ljud. Tillsammans 
skulle vi utforma en rumsinstallation. Under två veckor undersökte vi olika möjligheter att 
gestalta Spiltan i form av ljud, ljus, lukt och form. Slutligen skulle vi visa vad vårt arbete 
resulterat i, via en offentlig visning. 
Vi undersökte begreppet kropp och idén om hur man i första hand alltid ofrånkomligt 
befinner sig i en kropp. Hur man i förhållande till kroppen upplever sin omgivning. I 
kroppen känns den yttre miljö som man kommer i kontakt med, och i kroppen sätter ens 
upplevelser sina avtryck. Kroppens inuti och utanpå, gränsen mellan det yttre och det 
inre är ibland svår att urskilja. Något kan kännas utanpå och inuti samtidigt.  Det var i 
detta gränsland vi ville placera Spiltan. 
Vi ville förflytta betraktaren till en miljö där begreppen inuti och utanpå var svåra att 
definiera. En miljö där man antingen befann sig inuti något större, eller utanför en mindre 
värld eller båda delarna samtidigt. 
Vi byggde bort det befintliga rummet som installationen befann sig i. Vår tanke var att då 
man går in i ett rum som är omgjort till något oigenkännligt eggar förhoppningsvis fantasin, 
att börja fundera kring var någonstans man har hamnat.  Från att ha befunnit sig i en 
städad kontorsmiljö, en korridor i en kontorsbyggnad, befinner man sig nu i ett varm, 
sötluktande och sågspånsdammigt mörker. Denna förflyttning skulle kunna sätta igång 
en lek med tankar om en verklighetsflykt till en alternativ värld. 

Spiltan blev en rumsinstallation innehållande en mängd olika ljud som successivt 
förändrades, stora uppblåsta genomskinliga plastformer, en söt lukt och sågspån. 
För att desorientera betraktaren placerades ljudkällorna i Spiltan på ett sådant sätt att det 
skulle vara svårt att avgöra vart de olika ljuden kom ifrån.  Ett dunkelt ljus gjorde det svårt 
för ögat att erinra rummets innehåll och fick former att flyta samman. Golvet var täckt av 
sågspån som gav en stark trälukt och fick betraktaren att röra sig annorlunda eller mer 
trevande i rummet. Det fanns även en frän söt lukt i rummet, som fanns där för att 
involvera ännu ett sinne. Dessa faktorer skulle tillsammans göra det svårare för hjärnans 
invanda associationsbanor att koda av vad det här var för en slags miljö, och på så sätt 



föra betraktaren längre in i en dunkel fantasi. 

Både i Tomhetens Triumf och i Spiltan har rumsinstallationens scenografi syftat på att 
förföra betraktaren in i en annan värld. Ett försök att bygga upp ett inre rum där andra 
lagar råder eller där gränser helt suddats ut. Att gå in i ett inre rum kräver tid, att invänta 
tankens förnimmelser, att släppa föreställningar, och förflytta sig in i fantasin. Med ljud, 
ljus och lukt kan denna förflyttning ske enklare, och betraktaren kanske mer villigt 
släpper förväntningar och föreställningar för att istället ge sig hän åt sina sinnens 
associationer i en okänd miljö.



Satisfacion
(Visades på Konstfack april 2009)

Satisfacion är en tecknad animation föreställande mig själv tecknad i blyerts, iförd endast 
trosor dansar jag en koreografi till ljudet av en entonig kör sjungandes en modifierad 
version av Rolling Stones Satisfacion. Koreografin består av poser som jag hämtat ur 
konsthistoriens skulptur och måleri, som Myrons skulptur Diskuskastaren, Eugène 
Delacroixs målning Friheten på barrikaderna och Caspar David Friedrichs Vandraren 
över dimhavet. Verket är en humoristisk skildring av en ensidigt skriven konsthistoria där 
jag som kvinnlig konststudent saknar mina kvinnliga föregångare. 

I verk som Satisfacion försöker jag att slå an en positiv ton och söka upp humoristiska 
trådar kring tunga ämnen som jag själv upplever som svåra att handskas med. Att 
redovisa problematik med rak fakta kan ofta fungera slagkraftigt och effektivt, men då det 
kommer till tabubelagda eller obekväma frågor kan andra medel fungera bättre. Jag kan 
komma på mig själv med att bli provocerad av tydligt feminisktiska verk. Kategoriskt 
förkastar jag verkets budskap och sorterar tveklöst bort det som ointressant, trots att jag 
håller med om hela innehållet.  Det är så lätt att slå ifrån sig välbekanta problem som 
något man redan vet, något man har hört förut och därför är ointresserad av. Därför kan 
det i kritiska eller politiska verk finnas en poäng i att tillföra exempelvis humor. Humorn 
avväpnar och tar ner problematiska frågor på en mer hanterbar nivå, bildar ett 
sympatiskt förhållningssätt mellan verk och betraktare. 



A Natural Pose Makes The World Go Round
(Visades på Galleri konstfack i november 2010)

Aristoteles naturbegåvade män stegar fritt omkring med stånd i fickan år 2010. 
Deras Platonbröder plirar modigt jakande genom hornbågar, i vilka de naturligt 
intelligenta uppfattar sin egen spegelbild och får utlösning.

                                          (Ur A Natural Pose Makes The World Go Round)

Utställningen bestod av textfragment som likt en tankekarta bildade ett slags system eller 
en berättelse kretsande kring dessa tre rubriker:
-Offentlig/vardag/privat
-Natur/ vetenskap/ naturlighet/ självklar
-Historia/ monumental/ ihållande/ lömsk
De är rubriker eller ämnesområden som jag tidigare intresserat mig för och som har 
agerat utgångspunkt i tidigare verk. I A Natural Pose Makes The World Go Round ville 
jag ge min tolkning av begreppen. Genom olika karaktärsjag beskrev jag situationer 
rörande det privata, naturen och historia. På fullt allvar men med en humoristisk underton 
riktade jag ljus på begreppen ur olika perspektiv. Jag ville se vad som hände då jag 
kopplade samman delar som jag tidigare sett som vitt skilda områden, och undersöka 
vad de har gemensamt, och vilken berättelse de beskriver tillsammans. Samtidigt ville jag 
passa på att berätta min berättelse som jag upplevt saknar rötter i historiebeskrivningen. 
Jag tittade närmare på vad som värderas i en historieskrivning, vad som anses viktigt i 
vårt förflutna att föra vidare. Susan Sontag skriver i Att betrakta andras lidande:

Vad som kallas det kollektiva minnet är inte hågkomster, utan överenskommelser: 
om att detta är viktigt, och detta är historien om vad som hände.

(Sontag, Att betrakta andras lidande, citat publicerat i Paletten, 2008)

Den traditionella historieskrivningen berättar framför allt om mannens viktiga händelser, 
och kvinnans förflutna har nästan helt fallit ur denna berättelse. I den vetenskapliga 
historien börjar människans gemensamma förflutna mer anta en rättvis bild av vad som 
skett tidigare, men fortfarande stämmer inte siffrorna. 
Jag samlar hela tiden på statistik som rör könsfördelning, vart jag än hamnar studerar jag 
uppdelning mellan könen. På Hamburger Bahnhof hösten 2010 hittar jag 2 av 23 kvinnliga 
konstnärer i deras samlingsutställning i det nybyggda annexet. Den ojämna 
könsuppdelningen är fortfarande dagens sanning om man granskar konstutställningar på 
stora konstinstitutioner. Ett annat skrämmande exempel på kvinnlig representation inom 
bildkonst läser jag mig till via Vanja Hermele:

I boken Svensk konstnärslexikon från 1920 upptas över 1000 verksamma 
kvinnliga konstnärer födda mellan 1780-1879. I samma bok tryckt 1950 var det 
bara 3 kvinnor kvar.

(Vanja Hermele, citatet publicerat i Mannen, myten, geniet, tidskriften Bang, 15 
december 2009.) 



Det är viktigt att komma ihåg att vår historiebeskrivning är en berättelse, och endast en 
version av vad som inträffat i det förflutna. 
Hela tiden görs värderingar om vad som är av vikt, och man vet att mycket faller ur 
historien från början eller med tiden. Detta medför en avsaknad av representation. Som 
kvinna finns det mindre representation i vår historia i och med att mannens 
historiebeskrivning premieras. Man brukar säga att Shakespeares Hamlet kan berättas 
utan Ofelia, men att Ofelias historia inte kan berättas utan Hamlet. Det är ett tydligt 
exempel på hur historia påverkar individers möjlighet att positionera sig. 

Äventyraren Sikoja ägnar sina tankar åt bergen. Bestiger dem gång på gång i 
tanken. Han bygger upp sitt inre med strategiska steg längs bergväggen. 
Rädslan för att falla får Sikoja att ständigt fästa blicken uppåt. Det finns inte 
utrymme för eftertanke eller återblickar. Ingen äcklig nostalgi. För Sikoja gäller att 
göra anspråk på bergen. Att med hejdlöst mod ta sig upp till toppen och sätta 
fanan.

          (Ur A Natural Pose Makes The World Go Round)

 



Framtiden

Utformningen av utställningen A Natural Pose Makes The World Go Round blev en form 
av delredovisning, en inblick i vart i denna undersökning eller utredning jag befann mig 
just då. Det var ett tillfredsställande sätt att arbeta mot en utställning, eftersom jag kan 
uppfatta "färdiga" utställningar som något problematiskt. Jag upplever ofta att utställningar 
i det sista skedet inför mötet med en publik förlorar något väsentligt. Det är som om en 
nerv har plockats bort mot slutet. En nerv som behövs för att förstärka utställningen och 
göra den intressant. Det där osäkra, tvetydiga som kan upplevas som försvagande, men 
som ibland dock stärker helhetsintrycket. Det här är något som jag tänker att jag vill 
undersöka mer. Vad kännetecknar denna nerv? Hur kan man identifiera den och bevara 
den? När förstärker det vaga det tydliga och när blir det vaga försvagande. Hur går man 
tillväga för att hantera nerven på ett stimulerande sätt? 
Det handlar om mod, att våga visa mindre säkra delar i en undersökning. Spår som kan 
leda någon vart men som lika gärna kan vara en återvändsgränd, det kan publiken själv 
få definiera.
Hittills har jag kommit fram till att genom att förtydliga eller förstärka vissa delar i ett verk 
kan man låta andra delar förbli mer tvetydiga, så länge det motiveras. Intrycket av ett 
verk förstärks om betraktaren kan lita på att konstnären gjort medvetna val, att vaga 
partier inte "råkat" bli så, utan att de medvetet utformats så. Jag attraheras av bestämda 
val, då det är tydligt att konstnären tagit ställning, om det så är ett beslut om att vara 
svävande. Jag menar inte att verk blir bättre om de har tydliga budskap, tvärtom gillar jag 
verk med många tolkningsmöjligheter och som inte skriver betraktaren på näsan, jag 
behöver inte få alla svaren tilldelade mig.  Vad jag menar är mer att ett vagt parti ibland 
tjänar på att stå i kontrast till något tydligt i ett och samma verk, och att ett helt vattentätt 
verk utan osäkra eller tvetydiga delar kan upplevas som slutna och svåra att ta till sig. 

Som examensarbete ser jag en utveckling av A Natural Pose Makes The World Go 
Round. Jag vill arbeta vidare med materialet som jag samlat på mig hittills, och använda 
det som ett manus för att bygga upp en scenografi. I den form som jag presenterade 
verket i november blev uttrycket något stramt. Jag vill se en utveckling som tillåter de 
olika delarna i verket att stå för sig själva och ta mer plats, fysiskt och innehållsmässigt. 
Jag ser det också som nödvändigt att göra fler aktiva val om vad som får vara med och 
vad som ska tas bort. 
Jag tänker mig en scenografi som rent fysiskt bestämmer hur betraktaren tillåts röra sig i 
verket, och utveckla den form av rumsinstallation som Tomhetens Triumf och Spiltan 
bestod av.

Slutligen vill jag förmedla en vision om mitt framtida konstnärskap, jag drömmer om att en 
dag göra ett verk som uttrycker en kombination av Jenny Holzer's explicita budskap, 
Yang Fudongs subtila eller poetiska uttryck, och Pippilotti Rist's överflöd av färg och 
energi. Det är ditåt jag strävar.



                              Det står skrivet i sten. Karvat i trä. Maktmissbruk.
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