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Inledning:
Mitt arbete blir från en eko filosofisk synvinkel, och den konsthantverkbaserade scenografin som kommer skapas är baserad på vår/min syn på relation mellan naturen
och människan.
Många har tankar om just detta, det känns angeläget att kunna skapa en miljö där
detta finns som en underton och att skapa en subtil miljö där jag jobbar med det taktila arbete, - evighetsarbeten, baserade på mitt eget formspråk. Jag vill utforska mina
tankar och undersöka hur jag kan betrakta och visa detta från olika vinklar.
Ett ställe där natur och av människan skapade objekt samspelar, men där naturen
blir styrd av objektens väggar, blommor kan tränga sig igenom kompakta material
som asfalt och nerbrytningsprocessen är en oändlig del av detta.
Med dessa flaskor vill jag visa hur naturen fångas in i ett bestämt element och lever
av det som serveras den.
I lågstadiet hade vi i mitt klassrum syltburkar där vi kunde se hur ekosystemet fungerade i en flaska bara tack vare solljus. Om vi tog bort den från solen skulle den dö
ganska snabbt. Det var när jag genom att höra av mig till en Ekoskola i Stockholm
”Solna naturskola” för att fråga hur de gick till väga då de gjorde dessa och jag fick
höra att de hade ett ekosystem eller som de kallar det ”kretsloppssystem” som överlevt sen de började för 15 år i sin flaska som jag verkligen förstod hur fogligt och
tacksamt naturen förhåller sig till det element den tillägnas.
Jag vill sammanfoga det taktila arbetet med verkliga levande föremål. Readymades
och mitt arbete ska flätas ihop och skapa ett rum där fria associationer hos besökarna blir det viktiga. Min ide om detta kom under tredje året på Konstfack då jag experimenterade med ekollon och att gjuta av dem i gips. På något sätt tröttnade jag och
la undan gipsklumpen och ekollonen i en hink med lock. Under vårstädningen flera
månader senare öppnade jag hinken och där har ekollonen utan ljus, utan jord och
näring börjat gro för full fart.
Människan styr många delar av naturen till fullo, det är endast när naturkatastrofer
sker som vi står lamslagna inför detta. Men vi bygger om dammar, flyttar, och stojar
där som det passar oss, (i ekonomiska syften och för ökat produktion) och ofta skadar detta många mindre delar av system, djurliv och framtida existenser. Jag anser
att vi är herran på täppan i ett spel vi inte kan vinna.
För mig är intresset stort för den filosofiska synen på vårt samspel med naturen. Jag anser
att miljön är ett öppet spelrum för människan och att ta in är det på ett filosofisk plan är
mycket viktigt. Förhållandet mellan miljö och människa är spirituell och innehåller mycket
som inte ryms inom ramen av vetenskap och svart och vitt fakta, det finns styrkor, vägar och
impulser där som jag finner mer kopplat till vår spirituella existens.
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Både vår tids media, stora delar av människor och politiken styrs av ett miljökristänkande. Det är inte revolutionerande för just vår tid utan har rot i 70talet då just miljöfrågor var en bas i litteratur, konstnärliga gestaltningar och vetenskapen kring relationen människa/miljö ”den gröna rörelsen”. De kommer ur utomparlamentariska, miljö-,
freds- och solidaritetsrörelser.
För mig är det viktigt att veta:
Hur är våra konsumtionsmönster och produktionsmetoder och hur påverkar det miljön. Just växthuseffekten, förorenad luft, försurade marker och en minskad mångfald
bland växter och djur är något vi hör dagligen genom media. Just nu är focus riktat
mot Japan som är en av världens största förespråkare för kärnkraft, och som nu står
inför en miljö katastrof för alla inblandade. Frågan blir aktuell hur vi etiskt ställer oss
till användningen av kärnkraft och utvecklingen av atomvapen och andra biologiska
stridsmedel.
Vad ses som miljöproblem?
Här har jag utgått från Per Ariansens bok Miljöfilosofi: 1
*Att Jordens resurser till stor del syns vara begränsad och kan inte stå till total förfogande för människan.(och inte räcker till nuvarande och framtida behov för människan)
*Vi är inte kapabla att ta hand om avfallsprodukter efter mänsklig verksamhet.
*Klimatsystemen tycks ha rubbats av mänsklig verksamhet, något som ger många
arter en omöjlig framtid.
*Mångfalden bland växter och djur tycks även ha avtagit kraftigt.

___________________________________________________________________
1: Ariansen, Per, Miljöfilosofi,1992..
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Eko filosofi/Arne Neasser.
Det var insikten om människans delaktighet i ekosystemet som öppnade för utvecklingen av olika ekofilosofier. Då utgår tänkandet i ett förhållande mellan människor
och det övrigt liv.
Arne Naess införde begreppet djupekologi 1973. Detta för att upplysa människor om
ett ekologiskt tänkande som involverade hela skapelsen. Han menade att den traditionella ekologin var en grund som ekologiska system och teknikutveckling kunna
använde för att bättre utnyttja naturens resurser.
Sigmund Kvalöys, även han en av Nordens kända ekofilosofer med engagemang i
miljöfrågorna, hämtar mycket av sin inspiration främst från buddhistisk filosofi.
Han är tillsammans med Naesser våra grundare till djupekologirörelsen,
Men Sigmund Kvalöys har en mer radikal aktivistisk hållning än Naesser. Neasser
påverkades av Gandhis idéer om icke våldsaktivism.
Arne Naess kan sägas vara en av förgrundsgestalterna inom djupekologin på ett
Internationellt plan. Han ändrade beteckningen på sin utvecklade filosofi till Ekosofi,
Detta på grund av den kritik termen djupekologi fick.3
I sin ekosofi introducerade Naess tanken att den bild som ges av världen genom
vetenskapen, inte kan visa oss eller ge oss anvisningar om hur vi skall agera. Det
måste finnas normer över vårt agerande.
Vetenskapen kan bara ge prognoser om vad olika handlingar innebär.
Samhället styrs och formas på ett oklart sätt genom dolda och icke uppfattade normer. De samverkar med den dominerande vetenskapliga beskrivningen.
Naesser är inspirerad av Spinozas naturfilosofi där han ser människan som en del av
naturen och naturen som en del av människan.4
”Inom den traditionella, dominerande människobilden betyder självförverkligande att varje enskilt
individuellt ”jag ”strävar efter lustinriktad behovstillfredsställelse genom konsumtion och förmåner. Naess pekar
på ett alternativ
människobild, där självförverkligande också omfattar förverkligande av de helheter som vi är delar av.” 4

Arne Naess och vännen och medarbetaren George
Sessions (1984) satte upp 8 punkter i ett eko filosofiskt tänkande:
1. Varje levande väsen har ett egenvärde.
2. Livets mångfald och rikedom har ett värde i sig självt.
3. Människan har inte rätt att reducera denna mångfald och denna rikedom utom för
att tillfredsställa vitala behov.
4. Det skulle vara bättre för människorna om de var färre, och mycket bättre för andra
levande varelser.
5. Idag är storleken på arten av människans ingrepp i ekosystemet inte
bärkraftiga, och bristen på bärkraft ökar.
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6. Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt och ideologiskt.
7. Den ideologiska förändringen består i väsentlig grad i sökandet efter livskvalitet
snarare än ökad levnadsstandard.
8. De som accepterar de föregående punkterna, har ansvar för att försöka bidra
direkt eller indirekt, till att förverkliga nödvändiga förändringar.4

__________________________________________________________________
2:Naess, Arne, (”The Deep Ecological Movement”) i Sessions, Georg, red,1995, s. 79.
3:Ariansen, 1992
4:Ariansen, 1992 sid.185

Min syn på Materialen. Eco art - Eco Craft.
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Eco Art eller som jag anser är närmare ett Eco Craft i utförande och tänkande, är
min inspiration då materialvalen är bas i arbetet, och valet av material är även viktig i
att förståelsen av symboliken.
Jag refererar till bilden ”Pile of Polution” där konstnären använt plast flaskor till en
skulptur i träden. Här säger ju materialvalet allt och det är material valet och tillvägagångssättet som jag tycker är inspirerande, det blir en stark kontrast mot naturen och
symboliken av ett vardags slit och släng föremål omvandlas.
Eco Art tar ofta sin utgångs punkt i ett politiskt budskap, men för mig är det enkelt en
avspegling av det man ser och finner i olika miljöer. Det som skapas i naturen och
som låter miljö elementen: värme, kyla, regn, sol eller blåst interagera med det som
skapas för att kunna fånga ett budskap eller en beskriva en kontrast, och förmedla ett
budskap till den som ser det. Då Eco konstnärer och hantverkare beger sig ut i miljön
fångar de ofta skönhet. Som en kontrast eller som ett element i verket.
Kontrasten skira plast, transparens mot fylliga löv och trä, där plasten som material
associerar till konsumtionssamhället i relation till miljön, plastflätan som snirklar sig i
”No Time, No Place” som en organisk orm på slätten. Dessa visar skönhet, budskap
och visuella effekter som exempel och beskrivning av Eco Art och Eco Craft.
“ we as a group work together to make large scale art work in environment. We travel
to create art in nature. They are sometimes an installation or performance or… photography is an important media for our art works” 5
För mig har “ Persian New Art Group” varit en inspiration i detta skrivande och har en
tydlig och klar bas i materialet och fokuserar sitt budskap helt i uttrycket i materialet
och interaktionen med det som sker, en stark Eco Craft inriktning och ideologi.
Om jag tittar runt finner jag dessa beskrivningar:
“In a general sense, it is art that helps improve our relationship with the natural world.
There is no definition set in stone. This living worldwide movement is growing and
changing as you read this. “6
“Ecological Art or “Eco Art” is a contemporary form of environmental art created by artists
who are concerned about local and global environmental situations, and who take art making
to a functional format.”7

_______________________________________________________
http://persiannewart.blogspot.com/ 5
www.greenmuseum.org 6
http://www.cynthiarobinson.net/ecoart.html 7
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PILE OF POLLUTION, foto och arbete utfört av: from a series, Persian New Art
Group
NO TIME, NO PLACE, braided plastic bags, Parisa Rajabian
CARPET, foto och arbete: New Persian Art Group
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Arbetet; idéer

Mitt projekts olika element.
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Filmen som skapas är en kropp som badar eller kropps delar som flyter i den mörka
vätskan. Meningen är inte att detta ska synas tydligt, utan skall vise hur kroppen befinner sig som ett symboltillstånd flytande i/uppslukat av ekonomiskt herravälde, miljökatastrofer och inte minst konsumtionssamhället. Vi svämmas över av konsumtion,
lika så är denna substans orsak till krig, blod och exploatering av ömtåliga djurreservat och livsbetingelser.
Citatet ”Blod är tjockare än vatten men olja är tjockare än blod” är en del av min inspiration.
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Eko sytem.
Eko systemen: Som experiment, som skyddade världar och som styrda natur element. På ett sätt skyddar glaset från yttervärlden och ger möjlighet till en frisk ny
värld men den begränsar ju även växterna i deras tillväxt förökning osv. Vi kan se in
och studera hur de lever och hur vätskan och livet går i omlopp genom blad och rötter, genom glasytan.
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Huset
Huset kommer att lysas upp av deformerade lampor, de ska egentligen inte kännas
som lampor utan som skulpturala tolkningar av elementet ljus. De blå pärlorna, det
som tyr sig till ljuset (flugor, nattfjärilar) och dör mot dess yta. Även kommer en navelsträng skapas mellan formerna, som att de gror ihop, letar efter flera, och att tiden
inte går att definierad.
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Bordet.
Bordet: Vem äter/ bryter ner vem? Skyddar glaset mot nedbrytningsprocessen? Är
det en kamp eller en illustration av hur de spelar med varandra, människa och natur.
Mögel är en stor del i nedbrytningsprocessen och om man lämnar en dyna ute i väder och vind, så kommer fukten och möglet sakta med säkert bryta ner objektet. Där,
i denna process, skapas en liten värld, byggd på organismer och händelser relaterade till just denna dynas material och miljö.
Här har jag velat fånga en känsla av att isolera just denna plats, spara det under en
glas hinna, styra processen och kunna beskåda den.
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Svanen
Svanen, ett av de allra viktigaste moment i mitt arbete, är arbetet med svanen, hela
processen har tagit mig ett år och tankarna på henne har varit där länge. Hon är det
enda orörda och okonstlade tingesten i mitt arbete. Hon står som symbolik för att
vara drottningen bland djuren, det vita och oskyldiga i sagan, det vackra och felfria.
Och i denna styrda värld ligger hon död, ur henne rinner det dock en karta.
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Kartan.
Kartan: som blod rinner ut ur svanen, jorden blöder.
Inspiration fick jag då en forskare jämförde jordens uppvärmnings process med att
jorden har feber och försöker utrota sjukdomen.
Även där fick jag min känsla av att vara ett virus i ett ekosystem. Pärlorna och kartan
är den värld vi bor i och jag vill visa hur jag anser att den far illa.
”Jorden ägs av alla eller ingen” citat: Rickard ur pjäsen ”Färdig flabbat på tribunalen”
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Huset.
Huset: Jag vill bygga ett hus, for att skapa en miljö som skall fungera som ett skal, en känsla av uteslutande av omvärlden, och samtidig känslan av hem, ett ställe där
människan ”bor”, och där projektionen av den miljö vi skapar omkring oss finns i tingen.
Det sägs att i film och drömmar symboliserar ett hus kroppen, våningarna är psykiska
nivåer som människan besitter. Det är därför ett vinnande och ofta använt koncept i
film, att ”monsteran” försöker ta sig in i huset och du ska försvara det eller att det är
den enda trygghet som finns.
Huset är essentiellt i detta då det innesluter alla arbeten, och fylls av de tankar och
symboler som jag tänker på i detta projekt, det är även en scenografi där publiken
bjuds in i en miljö. En miljö som är ett hem.
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Teckningar,
På väggen utanför huset finns människan gestaltandet, - de vänder huset ryggen.
Inne i huset vill jag skapa teckningar på växter, där de sätts tillsammans med andra
arter för att skapa nya, detta är en process som sker naturligt i miljön och av människan.
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Objekten , tillvägagång:

Från SVA (statens veterinärmedicinska anstalt) fick jag henne efter ett halvår av mailande och beskrivande om mitt projekt. Hon har varit ett skol exemplar under många
år i deras utbildning och hade torkat in mycket. Henne hämtade jag i Uppsala och
tog henne till en professionell konservator här i Stockholm.
Hon vägde bara 6 kilo och var paketerad.
Positionen jag bestämde fan jag i bilder som folk lagt upp på hittade döda svanar.
Jag ville ha en så naturlig position av henne som möjligt.
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Eko system
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Bordet

Slupteknik
Meningen är att en gips och kvartsform ska vara grunden där glasskivan vilar och tar
form mot.
600 grader sker det runt, men man måste gå och glutta på glaset för att se när det
faller, för att då stänga av programmet. Detta har visat sig vara svårare än att hitta en
död svan och jag går på det, för 4 gången.
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Glasskivan till Bordet: vatten i formen.
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Morfandet av växter, evolution eller för ökad konsumtion.
Teckningar och illustrationer på hur miljön mixtrar med sig själv och genom mänsklig
kraft.

36

Pärlor. Röda och blå ihop, virkade till ett mönster som i sin form ska ses som en karta/ symbolisera blod ”en blödande värld”

Slutsats:
Om naturen går under på grund av att vi inte klarar av att vårda den på rätt sätt, har
vi ju grävt vår egen grav. Om vi lever med känslan att ”varför bry sig om framtiden jag
lever nu” syndrom är vi ju endast egoistiska. Det är så ofantligt många fler organismer som lever med oss, och med den frihet vi tar oss kommer ju ett ansvar. Tanken
på människor som existerar i både samklang och krig med varandra känner jag att
jag har svårt att förhålla mig till vilken plats jag har. Det är sorgligt om vi tappar förståelsen för naturen då det är så stark och stor en del av oss.
Vi har otaliga filmer som ”Vägen” ”2011” osv som alla tar upp jordens undergång.
T.o.m. Lars von Triers ”Antikrist” flummar runt i ett relationsdrama mellan naturen och
människan eller människans natur och människan. (Utanför den rätt konstiga kvinnosyn som målas upp i filmen.)
I mitt arbete har det varit svårt att inte bara tänka estetik utan även fånga budskapen.
Vad ville jag säga/ vill säga.
Det är ingen pekpinne med i leken, utan jag saknar naturen, jag ville i min scenografi
fånga den som essensen. Det, allt relaterar till, det, som faktiskt betyder något och är
äkta. Bräckligt men ändå så livslystet i sina behållare.
Hundertwasser var en stark förespråkare för den fria människan, ekologiskt och personligt. Hans arkitektur avspeglar en individualism och han säger själv att han jobbar
med arkitektur som på ett plan där det som tas från naturen, ska lämnas tillbaka. Är
inte det en vanlig mänsklig sandlåde regel? Man lånar, men man lämnar tillbaka. Dokumentären på SVT om Finlands ”Onkalo” atomkraftverk inspirerade mig också
mycket. Hur ska vi kunna rättfärdiga dessa otroliga mängder av avfallsprodukter? Hur
mycket är legitimt. Konsekvenser av vapen produktioner, det kan lätt sluta i vår miljö
och innan vi vet har vi har tagit för stor skada. Vi kan inte leva med en virus mentalitet och bryta ned förutsättningarna för vår levnads villkor i vår värd. Men hur är lösningen på vår existens med och utanför naturen?
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Dokumentären om Onkalo ”In to eternety”
”I dag finns det ungefär 300 000 ton kärnavfall i världen, och mängden ökar hela tiden. Avfallet förblir radioaktivt i minst 100 000 år, alltså ungefär lika länge som det
funnits människor på jorden.”9

Arne Neass:
”om jag i få ord ska försöka beskriva vad det är som gör situationen särskilt kritisk,
föreslår jag följande sammanfattning: den exponentiellt tilltagande och helt eller delvis irreversibla försämring eller ödeläggelse av miljön som skapas av en djupt förankrad materiell ideologi och praktik på produktionens och konsumtionens område”
”med orden ”försämring” och ”ödeläggelse” menar jag här en förändring till det värre,
en nedvärdering”10
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9

svt: Into eternity(onkalo)

10 Miljökrisen och den djupa ekologiska rörelsen sid 17: Arne Neass /Ekologi samhälle1981
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