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ORD som BILDER och BILDER som ORD
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Jag undersöker min värld genom de bilder jag skapar. Jag gestaltar den värld jag ser, för att
dela den med betraktaren genom fotografi, video, text och ljud.
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Uppsats

Toner,
flödar i mitt huvud,
musik.

Jag dansar,
bryts ner,
ton för ton fastnar i mitt huvud.

Stum,
känslolös,

tonen fyller mig,
en mening.

Söker efter en mening,
upprepas,
tonen,

söker,
ny mening.

Tomrum,
står utan sammanhang,

naken,
ensam,
blottad,

jag är inget längre,

du drar toner ur mig,
ton för ton,
ensamma kommer de,
apatiska,

en rad av toner flödar ut från mig,
fångas upp i olika nät.
Söker sig samman,
omöjligt,

en ton blir fast och nätet stängs.

innehållslösa,
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tomt ekande.

Jag bryts upp,
bröstet blottas, skärs upp.

Bara tomrum.

Då varje del blottlagts
hittar de ej längre tillbaka,

står bredvid varanda utan möjlighet att länka samman,
meningslöst.

Går i cirklar,
hittar sammanhang.

Du säger åt mig,
skapar mig en ny mening,

förblir tom,
innehållslös
Jag ler,
skrattar.

Binder kontakter, utan mening.

Det yttre blir inte det inre,
se på mig,
jag finns, kanske.

Lappas ihop genom din nål.
Ton knyts till ton,
blir en melodi, men aldrig till musik.

4



Världen är full av påståenden,
för tillfället är detta
mitt
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Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag,
jag,
ett mönster, ett ord, som skapar ett annat
Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du,
du,
två, tre bokstäver, en mening
tilblivelse genom min definition, säger, om och om igen
Man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man,
man,
säger inget, naket, är ingen/alla
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Jag ser på världen genom min kamera. Jag ser på samhället genom strukturella, personliga och
mellan mänskliga perspektiv. I bilder ser jag hur strukturer byggs upp genom de nära
relationerna. Genom fotografiet undersöker jag teorier om världen och hur vi kan förverkliga
dem. Skapandet visar mig hur allt styrs av människor interagerande och av hur vi ser på jaget
och vår identitet.
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Känsla av snö
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Jag skapar min värld för en betraktare. Jag ser konsten som ett utrymme där man kan tänka i
olika banor, ett utrymme där skiljelinjer suddas ut. Verket har en tydlig avsändare, ett subjekt
som betraktaren förhåller sig till. Mina verk ger min syn på världen. I mina verk lämnar jag
ett tolkningsutrymme till betraktaren.
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Går i takt,
ett, två, tre,
ett, två, tre,

en stillsam dans,
ett två tre,

jag sluter mig an,
ett två tre,

går bakom dig i dansen,
ett två tre,

jag smyger,
blir din skugga,
ett två tre,
ett två tre,

rör mig osynligt,
fångar rytmen,
ett två tre,
ett två tre,

mjuk i kroppen,
följsamma rörelser,
ett två tre,
ett två tre,

lätta steg,
flygande,
ett två tre,

upp i luften,
ett två tre,

försök till att flyga,
ett två tre,

din dans förvandlas i mig,
ett två tre,

följer dig,
ett två tre,
ett två tre,

du svänger av,
ett två tre,
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jag går rakt,
lätta steg,
ett två tre,
ett två tre,

jag är en skugga,
ett två tre,

fladdrande förbi på gatan,
ett två tre,

knappt synlig,
ett två tre,

krockar nästan,

mer varsam om stegen,
ett två tre,

marken suger åt sig stegen,
klibbar fast vid dem,
sega,
långsamma steg,
drar mig upp,
ett två tre,

fast,
kontur,
jag blir synlig,
håller takten
ett två tre,

takten,
letar i mitt huvud,
ett tre två,

ett två tre,
två ett tre,
två två tre,

din takt,
tre tre tre,
tre tre tre,

framåt längst gatan, tre tre tre
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Vi binder oss samman. Två som går längst vägen, ihopbundna, oförmögna att                     
släppa taget, hårt sitter repet. Två kroppar agerar som en, bildar en länk. En                         
människa kommer framifrån, slås ihop med länken, binds samman. Det blir                   
svårare att röra sig, kroppen blir störra, tätt sammansluten, ben som rör sig åt                         
olika håll, takten anpassas, riktning, slutligen rör den sig som en enhet. En                       
person kommer från sidan, knyts ihop med länken. Från andra sidan ytterligare                     
än, binds samman. Länken blir större och större. Allt som kommer i dess väg                         
sluter sig till länken, snart kan ingen på gatan gå utan att bli del av den.                             
Människomassa, rör sig sakta, anpassa stegen, otakt, länken blir fast stannar,                   
stilla på gatan, fylls på bredden, stannar upp, slukar
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Jag hör staden, ständigt hör jag staden. Ljudet finns alltid med mig
Staden fyller mig, expanderar i mitt huvud. Ljudet tar över mig, blir en del av mig. Staden i mig
Staden som del av mig och jag som del av staden.
Jag observerar staden, ser dess rörelse, ser strukturen, ser parken, ser bilarna
Står jag då utanför mig själv?
Ser människomassa, urskiljer ingen, alla blir de till en kropp som bildar staden
alla är de samma, ingen spelar någon roll
nästa minut;
kan jag inte sluta titta, sluta försöka förstå, vad rör sig bakom detta ansikte? vem är du?!

ser hetsen, sedan lugnet
ser staden från mitt fönster, mitt hem en del av staden
vad som händer här blir också del av massan
vad spelar det för roll
delar bildar helhet
dagar går, ger rum åt nya
andra dagar, nya saker, men ändå det samma
ständig rörelse som gör det svårt att fokusera
ström, förnyelse, upprepning

stanna ögonblicket, låsa fast det, fokusera
 följa hädelsen, ta del av den
låta allt passera,
se en del av någons liv så kort
spelar min blick på denna människa någon roll? betyder den något? formar den mig?

Glömmer mig i staden och finner mig
Låter staden omfamna mig
Låter den bli del av mig
Trycker bort den
Älska, älska inte, hata!
Allt på en gång och inget är det samma

Bilder rör sig, hindrar mig från att tänka
Får mig att tänka
Stoppar mig fån att fastna
Gör att jag blir fast
Bilder ord, bildar mening
Mening eller inte
Något bildas
Blir till något nytt
Eller detsamma som tidigare
Vet inte
Vet inte vad jag gör, vem jag är, vem jag vill vara
Vad jag vill göra, vem jag vill skapa?
Är det staden, är det jag?
Kan jag forma, formar den mig?

Allt går snabbt, allt är flyktigt, försvinner innan jag inser vad det var,
är borta,
Kvar är bara känslan, känslan av att jag varit del av något som var något som jag inte kan säga vad det var förrän efteråt
Men jag lever alltid i det, så kommer jag någonsin kunna säga vad det är
Lämna staden, se vad den gav mig vad det var, men efter jag lämnat har jag bara minnet
Minnet är förljuget, skapar mig en bild, hittar på något, eller var det riktigt
Leva och aldrig kunna förstå eller leva med lögnen, tanken om vad som varit
Vad är sant

Min känsla, känsla för staden
Men den ändras dag från dag
Älskar, älskar inte, hatar!
Upprepar, var det nu detsamma eller blev det något annat eller båda
Sluka mig, låt mig bli del av dig
Kan jag be dig?
Kan jag prata med en skapelse, kan jag göra något eller gör du allt åt mig
Bruset, det lugnande ständiga bruset
Lugnar mig
Låter de fylla mina öron, expandera i mitt huvud och ta över mig

Staden
Video 4,20 min

13



vi människor, vi levande, vi i västvärlden, vi män, vi kvinnor, vi unga, vi gammla, vi
stadsbor, vi ensamma, vi tillsammans, vi enstöringar, vi sociala, vi partyglada, vi
lugna, vi stillsamma, vi harmoniska, vi ångestfylda, vi svenskar, vi utlänningar, vi
normala, vi störda, vi galna, vi glada, vi hoppfulla, vi pessimistisk, vi förstående, vi
omhändertängsamma, vi gråtande, vi skrattande, vi oense, vi diplomatiska, vi
organiserade, vi som gillar att laga mat, vi nattmänniskor, vi arbetande, vi arbetade, vi
sprudlande, vi långsamma, vi hopplösa, vi snabba, vi korkade, vi påhittiga, vi
ifrågasättande, vi bohemer, vi effektiva, vi pålitliga, vi envisa, vi tillitsfulla, vi
tålmodiga, vi förtrogna, vi angagerade, vi som bryr oss, vi sörjande, vi deprimerade,
vi sittande, vi lata, vi älskande, vi sökande, vi gående, vi på väg, vi föränderliga, vi
stillsamma, vi som står fast, vi organiserade, vi stökiga, vi kaosartade, vi
kringflackande, vi beroende, vi ätande, vi sovande, vi gränsöverskridande, vi
studerande, vi extra arbetande, vi troende, vi unga, vi förtappade, vi rädda, vi
ovetande, vi engagerade, vi modiga, vi bostadslösa, vi trygga, vi älskansvärda, vi
vackra, vi smala, vi lyckliga, vi blåögda, vi hatade, vi förtyckande, vi isolerade, vi
förstående, vi sympatiska, vi smutsiga, vi rika, vi äventyrliga, vi fruktade, vi
fruktansvärda, vi listiga, vi smygande, vi slämmiga, vi konsumerande, vi
producerende, vi försynta, vi tysta, vi lyssnande, vi dekorerande, vi frossande, vi
livsnjutare, vi gråa, vi...
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En tugga, en tugga till,
ät pappret.

Förstå texten.
För att förstå texten måste du äta pappret.
Du förstår bara du äter det.

En tugga, en tugga till,
ät pappret.

Sakta men säkert förstår du sanningen,
världen är skapt av en mening,
det finns en lösning,
allt kommer bli bra.

En tugga, en tugga till,
ät pappret.

Människan är god.
Världen är svart och vit.
Bara du äter pappret kommer du förstå det.

En tugga, en tugga till.
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Mina verk talar om vardagliga händelser, något som ständigt är närvarande. Frågor alla
människor ställs inför. Jag jobbar med känslor av utanförskap och tillhörighet. Hur vi
definierar vilka vi är genom andra och oss själva.
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Med kameran som medel för att gestalta världen tillkommer frågor kring mediet att förhålla
sig till. En fråga om sanning, om fotografiet som ett dokument av något synligt i den
'verkliga' världen. Frågan kring minnet är viktigt. Vårt medvetande gör att vi lever i nuet, det
förgångna och framtiden samtidigt. Genom denna vetskap skapar vi oss en idé om världen.

Fotografiet talar alltid om det förgångna. Den gör också världen till något som inte är möjligt
för oss att se. Uttrycket av en människas ansikte under den millisekund då fotografiet togs kan
vi aldrig uppfatta enbart via våra sinnen, vi låser in bilden i ett sammanhang. Fotografiet har
fått en viktig betydelse av hur vi ser världen. Den förskönar världen och gör den till något
tilltagande.

Det fotografiska mediet talar om frågan om sanning, detta är en viktig del av mitt arbete då
jag ser människans behov av att söka efter en sanning som en viktig del av hur vi utformar
vårt jag.

Filmen är också en viktig del i mitt arbete. Det finns saker som händer när det blir ett
tidsbelopp. Ett annat sätt att se på världen öppnas upp.
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Jag springer,
snabbare och snabbare
springer jag.

Runt, runt.

Har hamnat på en karusell.
Musiken är hög, dränker allt det andra.

Jag sitter på min häst.

Blickar framåt,
Något skymtar på sidan,
förbi

Snabbare snabbare!
skriker jag

Farten ökar,
nu finns bara hästen
det närmsta kvar.

Spring med mig,

Du och du,
er måste jag se.

Snabbare,
tappa inte fart.

Stanna inte
då blir du kvar.

Vi far högre,högre upp.

Titta inte ner,
du får svindel.

Rakt fram
uppåt,
fokusera.

Släpp inte taget!
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36 dagar kl 08:00, jag filmar ut över taken. Alla bilder har samma utsnitt, lite förändras, olika väder, en fågel som
flyger förbi, vinden som griper tag i trädet, men byggnaderna står stilla och förblir desamma. Samtidigt står jag
och observerar samt noterar vad jag ser genom fönstret. Filmerna blir olika långa beroende på hur lång tid det tar
för mig att skriva en sida. En förskjutning i tiden sker då tiden att läsa in anteckningarna inte representerar tiden
att skriva. Anteckningarna följer bilderna. Bilderna flyttas om i olika kronologiska ordningar. Den kronologiska
strukturen bryts upp allt mer ju längre filmerna spelas, då tiderna att spela upp varierar. Vilken dag som är var går
att skymta då datum och klockslags sägs tydligare, men rösten blir återigen tystare då berättelsen om dagen
berättas. Man skymtar ord och fraser, känner igen ord och bilder, men vilken bild som hör ihop med vilka ord
löses upp. Meningarna som bygger på varandra försvinner och istället bildas nya strukturer genom anteckningar
från de olika dagarna.

Det som inte syns
Video installation
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Mellan springorna skymtar hålen,
ett där,

 ett där.

Jag vill tro,
        men ser.

Vad gör det där hålet där?

Jag går närmre.

Det växer,
                   svart,
                              omringar mig,
                                                       innesluts

Inne, vakuum. Svart, utan slut, utan kanter,

rummet försvinner.
       Ingen väg ut.

Stående,
väntar,

När ska det bli synligt?

Väntar på den ljusa vägen.
 Vägen som öppnar sig,

leder mig framåt,
                           steg för steg
                                                 in i klarheten.

Jag ser den,
Tar ett steg,

min fot på vägen
ljuset försvinner

Mörker
vakuum.
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Stigen slingrar sig över berget ,
brant,

steg för steg tar jag mig upp,
närmare toppen,

titta inte bakåt,
det stör,

målet är inom sikte,
känner att det snart är där,

dimman är tjock,
ju högre upp jag kommer
desto tjockare blir dimman,

men jag fortsätter,
ser knappt en meter framför mig,
men jag vet,
målet är där,

måste nå målet,

stegen blir tyngre,
något håller fast mina ben,

ser inte benen,
känner med händerna,

växter har slingrat sig fast,
jag försöker ta bort dem,

river,
sliter
drar,

ger upp,
 tar i
och går,

stegen går sakta,
men jag tar mig framåt,

fokusera på målet.

22



Plötsligt står jag där vägen går neråt.
ser bara dimman.

Tar ett steg,
ett till,

fortsätter gå neråt.
vet inte vart vägen leder,
målet är förbi,
borta,

kvar är jag.
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There is no place like home
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Marken under mina fötter,
taket över mitt huvud,

8 meter upp i luften,
                                väggar som skyddar mig,
8 meter upp i luften,

svävande,
                  dras ner mot jorden,
                                                   tyngdekraft,

jag greppar min värld.
                                   En ruta där,
en där,
            organiserar dem,

bygger med lådor
                            på lådor,
ett helt perfekt fyrkantigt hus,

system,
             strukturerar.

Om du står där
                         så står jag här,
lagom utrymme,
                          en armlängd,
                                                en och en halv,
inte närmare,                           inte längre bort.

Jag pratar så du hör mig,
                                        men inte han där borta,
lagom,
            gör mig förstådd.

Jag lägger den där den ska vara,
                                                      säger det jag ska säga.

Klarar livet,
                    lär mig,
                                 är människa.
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Min konst är inspirerad av ett sätt att se på skönlitteratur. En förmåga att berätta en historia
som handlar om hur vi förhåller oss till varandra. En historia där gränsen mellan fiktion och
sanning inte är uttalad.
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Genom konsten kan vi se vår värld på ett annat sätt. Jag leder tanken till situationer som är
nödvändiga att se, beteenden hos människor vi måste förstå för att kunna definiera den värld
vi lever i.
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Nutley Hall
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