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1. inledning

1.1 sammanfattning

Jag kallar dem sekvenser. Sekvenserna är betraktelser, kommentarer, ibland utopier. 
Jag bygger en värld, en krets, en stämning. Det som är viktigt just nu utspelar sig där. Där 
kan jag bestämma verkligheten. Det är ett tilltal, kanske ett berättande, ofta utan ord. Jag 
bygger mer och mindre abstrakta situationer, händelser, rörelser, jag kallar dem 
sekvenser. Jag har arbetat med stop-motion, projektioner, textila objekt och ljud. 
Tillsammans är det ett sätt att lyssna på inre processer för att få tag på gemensamma.
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1.2 förord

Ann Hallström:

Kanske kunde du aldrig riktigt bestämma dig?
Kanske var det bara en mantel?
En katt, ett lejon
en tvekan, ett gäng hermeliner
som gled runt i blanka attraktiva bilar
och tog över ditt liv

Det var mycket som stod på spel
Du sa att du ville därifrån
Vem vill inte det?

Det stryker så många kungar längs gatorna

Din förändring handlar om lust
A fairyqueen might make a change
a real difference

This is not a lovestory, it´s a love 1

1 Hallström 2012, s.69
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1.3 bakgrund

I mitt arbete återkommer jag hela tiden till konstruktioner som jag aldrig riktigt kan förlika 
mig med, och jag tänker på vad som finns under. Jag har skavande svårt att förhålla mig 
till att jag lever i ett samhälle där jag upplever att värden som snabbt, effektivt, bevisbart 
och sant premieras. I ett samhälle där ekonomi, vetenskap och logiska, rationella 
strategier värderas högt. Det får mig att instinktivt vilja göra galna diagram och extremt 
subjektiva ”empiriska” undersökningar, skrika att vi kan inte bara räkna det som kan 
mätas, då missar vi en massa annat. 

Hitta, skapa, praktisera, vem är jag, vilka är vi och vad är det vi håller på med egentligen? 
Kanske som en jakt efter något äkta, något sant. Eller en annan sanning, en annan 
mening. Jag tror egentligen inte på att leta efter sanningar, framför allt inte efter sanningar 
som utger sig för att vara konstanta. Jag är inte heller ute efter tydliga svar. Jag tror inte att 
jag kommer uppleva att jag får svar och jag vill inte leverera svar till någon annan. Men, 
jag tror på att famlandes mitt i en konstruktion i form av det som jag uppfattar som ett 
samhälle fyllt av mätbar effektivitet kan sökandet efter andra kanaler och upphöjandet av 
andra värden fylla en funktion. Värden som är mer ogreppbara. Mina sekvenser är kanske 
förlorade sanningar, förlorade verkligheter. Det som kanske kan passera som fantasi, 
kanske galenskap, dagdrömmerier. Lika verkliga som någon verklighet. Eller? Var går 
gränsen för verkligheten och vems galenskaper tillåts vara verkliga?

Mitt konstnärliga arbete just nu och hittills har rört sig i cirklar kring dessa tankar. Mer eller 
mindre uttalat, och mycket genom att i min process vara lyhörd för och ge utrymme åt 
irrationella, omätbara och oformulerade platser i mig själv. Mitt arbete är intuitivt, och min 
övertygelse är att jag när jag ”bara gör” har med mig alla mina erfarenheter, värderingar 
och kunskaper/okunskaper, även om jag inte medvetet tänker på det och hittar snabba ord 
för det. Jag måste lita på mitt undermedvetna, och på mina händer. Jag kan inte mäta 
trovärdighet i min intuition, kan jag lita på den? Jag vill ta intuitionen på allvar.

Konkret arbetar jag med stop-motion film av och på textil, skulptur och ljud. Jag har fastnat 
för ljudets; toners och klangers förmåga att drabba mig. Jag har under min utbildning på 
konstfack blandat in ljud på olika sätt i mitt arbete och det har blivit en för mig viktig del i 
mitt uttryck. 
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1.4 syfte

Det handlar om att upphöja det oförklarliga, det omätbara. Var går gränsen för 
verkligheten och vems galenskaper tillåts vara verkliga? Mitt i upphöjandet finns 
famlandet. Det som slår knut på sig själv för att greppa det ogreppbara. Bara det i sig nog 
dömt att misslyckas. Mina sekvenser är ibland utopier, ibland paradoxer.

”-jag ville gestalta en örfil, känslan, upplevelsen av en örfil, en kroppslig 
erfarenhet, den nära berättelsen, min berättelse som är en del av en större, den 
stora berättelsen, världen.”  -Ann Edholm2

1.5 mål och tillvägagångssätt

Mina material är stopmotion-film och videoprojektion, ljud och textila objekt. Jag bygger 
med flera lager av bild och ljud. Mitt mål är att göra en rumslig installation av materialen 
tillsammans. 

Mitt arbete växlar mellan praktiskt, intuitivt arbete och reflektion. Utifrån och genom detta 
tar jag beslut som stärker och driver fram ett resultat. Jag skulle kunna kalla mitt arbete en 
samling av pågående fragment som jag med hjälp av en bestämd metod samlar ihop, 
fångar upp och ”essensifierar”, utvinner. Genom att tillåta mig själv att arbeta 
förutsättningslöst och intuitivt anser jag att fler idéer får plats, och att självcensuren får 
kapitulera inför lust, infall och oformulerade tankar. Jag gör något för att jag vill, för att jag 
tror på det på något sätt, eller helt enkelt för att jag kom att tänka på det. Sedan tar jag ett 
steg tillbaka, kollar, skriver och analyserar. På det här sättet upplever jag att jag kommer 
till mer oväntade resultat, och intressantare platser. Vissa infall kastar jag, andra jobbar jag 
igenom, fortsätter med. I reflektionen kan jag motivera beslut och komma närmare det jag 
vill åt. Det viktigaste i min arbetsmetod är just växlingarna mellan görande och 
iakttagande. Mitt praktiska arbete stärker orden och tankarna och tvärtom. De föder 
varandra och förhoppningsvis leder de varandra till ett resultat där jag känner att de 
tillsammans har ”essensifierat” den känsla, det tema jag gått in med i ett projekt.

Jag har av erfarenhet kommit fram till att jag med den här metoden arbetar mer fokuserat 
om det finns någon form av praktisk ram. Att inte jobba mot ett tydligt mål är en frihet som 
lätt blir ett gissel, genom att ge mig själv vissa regler kan jag skapa en form av struktur. En 
logik som hjälper mig att ha tillit till görandet. I det här projektet har jag en fysisk plats som 
ram, samt kontinuerlig dokumentation i form av text- och ljudloggbok. Dessa loggböcker är 
för mig en stomme. Genom att använda skrivandet, antecknandet varje dag kan jag fånga 

2 Edholm, Omkonst, 2013-01-13
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tankar som vill rinna bort men som helst ska stanna kvar. 

Skrivandet blir ett redskap för att själv följa med i processen och för förståelse. 
Orden blir viktiga, trots att jag i min inledning skriver om mitt arbete som ett berättande 
utan ord. Vad menar jag? Jag har tillit till kroppsliga och sinnliga upplevelser som inte 
behöver förklaras men absorberas. Samtidigt, mitt i detta berättande utan ord skriver jag 
med just ord både i processbeskrivning och i loggbok under arbetets gång. Jag är inte 
fientligt inställd till ord, det handlar mer om att jag tycker att tråden är skör mellan ord som 
låser ett betraktande och ord som stödjer ett betraktande. Jag vill hitta orden som jag 
finner stödjande. Orden, analysen som när de/den finner en form ger nycklar och riktning.

” Visdom är inte något som konstnären ska skänka åskådaren. Den är något som 
finns inom betraktaren, något som konstnären tar fram” -Yoko Ono3

På samma sätt som texten följer det praktiska visuella arbetet  kommer jag gestalta det 
visuella med ljud kontinuerligt under processen. För toner och läten som riskerar att 
spädas ut annars. Den fysiska platsen är en 3 * 1,5 m stor yta, med tre väggar. En låda, 
eller ett rum. Eller en scen. I alla fall en plats, som jag tillåter mig att förändra utifrån dess 
förutsättningar. Att jag valt att utgå från en ”låda” är för att jag använder mig av tekniken 
stop-motion och är beroende av att kunna fixera ljuset, och att kunna lämna en riggad 
scen och komma tillbaka till exakt samma scen för att fortsätta.

Det blir som tre ben; det visuella, texten och ljuden. För mig är det viktigt att de följer med 
varandra hela vägen för att tillsammans bilda en helhet.

3 Ono 2011, s.51
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1.6  avgränsningar

Jag kommer snart att skriva om ordet utopi, jag har redan nämnt det två gånger. När jag 
använder ordet utopi pratar jag inte om en färdig bild av en utopi, jag har ingen mall för 
den utopin. Jag använder utopi som ett ord för kanske det ultimata målet. Hur kommer jag 
dit? Vad är det, för visst måste det väl finnas en utopi? Hur letar jag efter den och finns 
den inom mig? Alltså, utopi som ett för mig abstrakt mål, tanken på ett mål, och inte en 
utmejslad politisk plan eller ett på annat sätt fixerat begrepp.

Jag har spelat in ljud i en kyrka. Jag skrev i min bakgrund att jag vill ta intuitionen på allvar 
och det är i letandet efter ett allvar som jag sökte mig till Norrbärke kyrka i Smedjebacken. 
Jag är uppväxt i Smedjebacken, en mindre ort där kyrkan var en samlingsplats. Vid 
högtider, brytpunkter. Begravning, giftermål, dop, skolavslutning, julkonserter, 
gudstjänster. Glädje och sorg, till och med glädjen på allvar. I just Norrbärke kyrka sjöng 
jag länge i kör och jag åkte i det här projektet dit med min diktafon för att komma åt en 
stämning, en klang, i ett försök att härma kyrkans sätt att rama in allvar. Jag vill förtydliga 
att jag inte kommer att ta upp eller problematisera religion, kyrkans maktposition, eller 
andra aspekter som rör kyrkan som religiös plats i min uppsats eller mitt projekt. Jag 
spelade in ljud i kyrkan för att komma åt mina egna personliga erfarenheter och 
upplevelser av toners allvar i det rummet.

1.7 disposition

Jag bygger min uppsats som mitt arbete, jag kommer varva dokumentation i form av bilder 
och reflektioner från min loggbok med kapitel där jag kommer gå in på detaljer och vinklar 
av mitt arbete i förhållande till teori och konstnärliga referenser. Fragment som går ut och 
in i min process, inifrån och utifrån. Det finns ingen konsekvent kronologi men jag ser 
många samband.
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2. process
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2.1 08-01-2013

Jag jobbar med dockorna. Kanske ger de kropp åt vilsenheten, och på samma 
gång, letandet efter hoppet och  lugnet. 
De letar i armvecket och naveln. De försöker placera sig och agera, men allting 
blir liksom melankoliskt ändå. Allt i sekvenser, som små fragment av en känsla.

En film där de försöker gå på led men går runt i ring för att marken är rund och 
ingen vill trilla av.

En film där de försöker parera underlaget och det går sådär.

2.2 Sekvens

Sekvenser betyder från början ungefär följa, en följd av något som är sammanhållande, 
något som håller ihop. Inom viss musik är en sekvens ett stycke som upprepas, i ett annat 
tonläge än grundtonläget i ett musikstycke. Inom filmen en ”bit” av en film som rör sig inom 
en tidsram.4 I religiös musik, främst den katolska kyrkan, är sekvens en genre som 
uppkom på medeltiden, sånger som sjöngs innan mässan vid speciella högtider. Det var 
stycken som var uppbyggda av kortare strofer som repeterades, togs om.5 Min erfarenhet 
av sekvens som talat använt ord i vardagens prat är en bit av något, en del av något. En 
minnessekvens eller något annat som är urplockat ur sitt fullständiga skeende.

2.3 Utopi – dystopi

En utopi är en idealbild, en framtidsvision. Det jag vill ha men som sannolikt inte går att 
förverkliga, ordet betyder från början ingenstans. Ofta använt i relation till ett politiskt ideal, 
en idealstat. Dystopi är motsatsen, ett skräckscenario, det värsta som kan hända. Det står 
också oftast i relation till en samhällsbild.6

”all my works are a form of wishing”7  

Det är Yoko Ono som säger så, jag tycker det är fint och när jag skriver i min inledning att 
mina sekvenser kan vara utopier, är det ungefär så jag vill tänka. Mitt arbete som en form 
av önskningar. Som hela tiden balanserar mot kanske en dystopi, eller kanske mot sin 
egen betydelse; ingenstans.

4 Nationalencyklopedin, sekvens, 2013-01-29
5 Ibid
6 Nationalencyklopedin, utopi & dystopi, 2013-01-29
7 Ono 2005, s.11
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2.6 05-02-2013

Jag gör stop-motion film, en skiss. Det blir nästan en cirkel. 

Animationen är gjord av paljetter och färg på textil. Jag gör en film av den i två 
lager. Tar loss tyget och låter det fladdra långsamt. Jag tycker om det, som en 
rotation, en rörelse som är både statisk och inte. Samtidigt. 

Ett lager där den byggs upp en liten bit i taget, ett lager där den rör sig. Jag 
tänker att jag ska projicera den på sig själv, fast den själv är sprayad enfärgad. 
Kanske vit, jag tänker som en fossil, en rest, något fastfruset, som blir 
återupplivad av sin egen projektion, sin egen rörelse.

En sekvens av en kanske förlorad verklighet.
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2.7 fenomenologi

Jag stötte på ordet fenomenologi ganska tidigt i den här processen, från olika håll och jag 
tänkte att det finns något här. Något jag kan dra i, något som berör mitt sätt att arbeta. 
Något jag kan stödja mig på, och hitta saker i. Nationalencyklopedin sa att det betyder 
läran om det som visar sig för medvetandet, att det är en benämning på en filosofisk  
inriktning:

”i äldre tider användes ordet som benämning på en filosofisk deldisciplin som 
studerade det skenbara i motsättning till det sanna och verkliga.”8

Fenomenologin förnekar inte, och motsätter sig inte vetenskap eller logik, det jag tolkar 
nationalencyklopedins ”sanna och verkliga” som. Däremot utgår fenomenologin från den 
levda erfarenheten, den kroppsliga erfarenheten. Det är inte ett undersökande av en 
annan värld eller en annan verklighet, det är ett undersökande av världen utifrån mer än 
faktiska och nedbrytbara beståndsdelar. Ett sätt att försöka se också mening, betydelser, 
intryck. Jag lyssnar på filosofiska rummet i P1 och får ett bra exempel; om en människa är 
deprimerad så skulle en från en vetenskapligt perspektiv kunna ge en medicinsk förklaring. 
Fenomenologen skulle inte förneka den medicinska faktan, men det skulle inte vara allt en 
depression är. Depressionen är också en upplevelse av den, till exempel en känsla av att 
kroppen är tung. Den egna kroppens erfarenhet. På det sättet är fenomenologin inte en 
kritik mot vetenskapen eller biologin, men en kritik mot biologismen, som förklarar 
människors sätt att vara och utvecklas med i princip enbart biologiska faktorer.9,10

En nyckel till att förstå fenomenologi är att tänka hur, istället för vad. Läran om det som 
visar sig för medvetandet. Hur visar sig världen för oss? Fenomenologin har idag olika 
grenar och riktningar men grundades av filosofen Edmund Husserl med ambitionen att 
som han uttryckte det; Gå tillbaka till sakerna själva.11 Kolla på det du ser, hur ges det till 
dig? Hur upplever du det? Om vi ska gå tillbaka till sakerna själva måste vi låta just dem 
själva komma till uttryck, inte våra fördomar, teorier och redan klara bilder av dem.12 En 
kan se det som en filosofisk metod att undersöka mening. Att se på något som mer än det 
en absolut vet att det är, att ge det en annan mening.13

8 Nationalencyklopedin, fenomenologi, 2013-02-16
9 Nationalencyklopedin, biologism, 2013-02-16
10 Om fenomenologi, filosofiska rummet, P1, sveriges radio, 2013-02-05
11 Husserl  2004, s.19.
12 Bengtsson 2001, s.9
13 Bengtsson 2001, s.95

10



2.4 21-12-2011, ett gammalt projekt, men ändå samma.

1097 bilder på dig när du växer. Du har en stark vilja och jag blir ofta trött på dig.

1097 bilder på trådar som blandar ihop sig med varandra. Jag försöker hålla dig 
åtskild men du verkar vilja blanda ihop allt, du blandar ihop allt med dig själv och 
jag blandar ihop dig med mig.

1097 bilder på en lönlös process. Vad vill du, egentligen? Ta över rummet? Det 
är bara en källare och jag kan stänga dörren du vet.

1097 trådar och jag är lite besatt av dig.
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2.5 omedvetenhet

Jag är intresserad av vad det är att jobba utifrån sin magkänsla eller sin intuition. Ett 
tillstånd/arbetssätt som för mig innebär att jag låter infall, impulser och övertygelser som 
jag inte kan riktigt förklara eller motivera ta plats. För mig handlar det mycket om att vara 
lyhörd. Att kanske liksom en fenomenolog vill gå tillbaka till sakerna själva och se vad de 
är försöker jag se de infall och visioner jag får som vad de är. Ett sätt för mig att komma 
runt förutsägbarhet och mina egna fördomar om vad skapande, konst, musik, m.m kan 
vara. Jag läser en bok som heter Omedveten Intelligens- vi vet mer än vi tror, av 
psykoanalytikern Ole Vedfeldt. Jag har stött på honom innan och tänker att jag kanske kan 
använda mig av hans teorier om potentialen i det omedvetna som stöd i mitt arbete. I sitt 
förord skriver han:

”Det omedvetna beskrivs mestadels som smulor från medvetandets bord. I min 
framställning är  det  omedvetna tvärtom ett  intelligent  system som rymmer en 
outtömlig fond av konkret kunskap om världen och människan. Den omedvetna 
intelligensen utgör i själva verket förutsättningen för det rationella tänkandet.”14

Vedfeldt menar att vår normala medvetenhet oftast hanterar en informationskanal i taget, 
samtidigt som vi i olika ”skikt” bär på mängder av information och också tar in mängder av 
information vi inte medvetet tänker på. Normalmedvetandet koncentrerar sig oftast på att 
anpassa sig till det som händer runtomkring oss just nu, jag kan kalla det vardagen. Det vi 
kanske inte tänker på är hur vi hela tiden organiserar och processar allt som händer i 
förhållande till personlighet, tidigare och kommande erfarenheter. Vedfeldt kallar denna 
informationsbank för ett nätverk, ett nätverk vars kunskap lagras i kroppen, känslorna och i 
fantasin. Ett system som handlar både om individen och världen runtomkring, grundat i 
praktisk kunskap om att leva och vara människa.För att få tillgång till denna ”databas” 
måste en på något sätt försöka få det medvetna att jobba på det omedvetnas villkor. Om vi 
lyckas göra oss lyhörda och uppmärksamma på andra medvetandetillstånd kan vi ta del av 
saker som annars kanske går oss förbi. Ett sätt att göra detta är olika former av 
själviakttagelse som en sedan reflekterar kring och analyserar15

Själviakttagelsen Vedfeldt talar om kan man göra på många olika sätt, och det är här jag 
gör kopplingen till mitt eget arbete och min process. Min själviakttagelse blir det spontana 
förutsättningslösa görandet, och analysen i efterhand blir den som tar vara på och samlar 
upp informationen. På det sättet behandlar jag mig själv som en databas, men 
själviakttagelse blir då också ett sätt att se mer än sig själv. Det skulle kunna kallas 
navelskåderi, det kan verka självupptaget och det är helt klart en del av det, men självet är 
ju också upptaget av omvärlden. 

14 Vedfeldt 2001, s. 11
15 Vedfeldt 2001, s.12, 60, 93, 100
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Psykoanalytikerna Sigmund Freud och Carl G. Jung hade båda metoder för att ”träna upp 
medvetandet”. Idéer om att öva på att vara uppmärksam på sådant som lätt glider förbi i 
periferi utan att upptäckas. Freud var den som först försökte utforska det omedvetna, med 
utgångspunkt i våra drömmar, enligt sin tes att drömmarna samspelar med vårt 
medvetna16. Jung hade en teori om det omedvetna och det medvetna som motsatspar 
kontrollerande varandra. Det medvetna som styr det omedvetnas ”ologiska infall” och det 
omedvetna som en kraft som hindrar det medvetna att stå själv som oproblematiserat 
förnuft.17 Jung beskriver omedvetenheten som ett gemensamt mänskligt arv, som vi inte 
kan veta allt om. Han pratar om psyket som en olöslig gåta och vi kan inte veta dess 
gränser. Det vi kan göra är att tro saker om vad det är och beskriva det.18

Yoko Ono:

BEAT PIECE.
Listen to a heart beat.

1963 autumn19

16 Jung 1974, s.25
17 May 1988 , s.53
18 Jung 1974, s.23
19 Ono 2000 , ingen paginering

13



2.8 09-03-2013

Jag projicerar och provar. Figurerna på tyg, på svart på vitt på grått på väggen. 
På skrynklor. Jag projicerar cirkeln på sig själv innan jag har målat den vit. Det 
fungerar tror jag. Den är inte längre en skiss. Jag glömmer bort att jag ska måla 
den vit och ser vad jag ser istället. En stel, dov, död men fin form som tänds. Av 
sig själv, av två ytterligare bilder av den själv. Helt plötsligt andas min textil. Den 
rör sig och andas. Får en puls. Jag kanske inte ska måla den vit. Det kanske är 
tillräckligt stor skillnad ändå. Och hur stor skillnad behöver det vara? 

Figurerna blir mer levande på tyg. Lite mer suddiga, lite mer melankoliska. Allt 
blir väldigt melankoliskt.
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2.9 om melankoli

”Livet svävar mellan kontroll och okontroll och över en botten av odefinierad melankoli.” 
(Johanisson)20

Meningen är från Karin Johannissons bok Melankoliska rum, i kapitlet vilsenheten. 
Johannisson definierar melankoli som ett känslotillstånd. Oförståelse, svårigheter att 
relatera till omvärlden. Nedstämdhet, sorg, likgiltighet, sårbarhet, ”apokalyptisk 
undergångstämning”21. Medicinska diagnoser. Ett ord vars betydelse har sett väldigt olika 
ut. Under antiken som en sjukdom balanserande mellan galen och geni, på medeltiden 
brist på moral. Det har exotiserats, biologiserats och med Freud psykologiserats. 
Melankolin har passats in under rådande ideal, ständigt närvarande. En känsla som 
funnits genom tid, men benämnts och kommit till uttryck olika beroende på just tid. Formad 
av normer och samhälle, maktstrukturer. Format av vilka känslor som är accepterade att 
uttrycka, som är värderade, och även, de ord vi har att utrycka dem med. I ett språk som i 
mycket formats av vetenskapen. Med tiden, från hysterisk till idag kanske låga 
serotoninhalter. 

Johannisson skriver om den levda melankolin, känslan av melankolin. Jag tolkar hennes 
sätt att närma sig begreppet som fenomenologiskt. Hon beskriver det som känslan av att 
ha förlorat något som en inte ens vet vad det är för något. Den levda erfarenheten av 
melankoli. Som något att inte förminska till psykologiska fenomen, men processer mellan 
människor, i gemensamma osynliga känslostrukturer. Känslostrukturer som är tätt 
förbundna med kulturen de uppstår och finns i. 

Vad är min poäng med att ta upp melankoli i min uppsats? Ordet har dykt upp i mina 
anteckningar. I min frågeställning skriver jag att jag vill ta intuitionen på allvar, och med 
risk för att blanda ihop melankoli och allvar tror jag att det hör ihop. Känslan av att ha 
förlorat något, saknaden, det hör för mig ihop med längtan efter det en förlorat eller 
saknar. Och om saknaden och längtan kan gå under beskrivningar som till exempel 
apokalyptisk undergångsstämning tänker jag att de också kan gå ihop med ord som hopp 
om och kanske längtan efter det en saknar. Utopi. Dystopi. Balansen där, att i letandet 
efter något som en kanske inte ens vet vad det är, ändå kunna ha något slags hopp. Utopi. 
Melankoli. Jag vet inte.

20 Johannisson 2009, s. 244.
21 Johannisson 2009, s.12, 257
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2.10 22-02-2013 – Mandala?

Saker ramlar ihop, faller på plats, eller gör de det? Jag blir tipsad om mandalan på en 
handledning. Bilder av tibetanska munkar som systematiskt gör stora cirklar av mönster 
med färgad sand. Blåser ut sanden med någon slags rör. Förstör de stora vackra cirklarna 
efteråt. För att påminna om att livet är förgängligt. Jag ser ett samband med mitt sätt att 
skriva om det omedvetna samtidigt som jag försöker skapa olika sekvenser som är både 
konsekvens och på något sätt illustration av de inre processer jag är intresserad av att 
praktisera och ge ett värde i mina filmer.

Nationalencyklopedin säger att mandala, ordet mandala betyder cirkel, krets, distrikt, att 
det ses som ett magiskt diagram, som en meditationscirkel du kan träda in i och identifiera 
dig med. Den representerar ditt universum.22 Wikipedia broderar ut ännu mer, en karta 
över kosmos, universum, och över psykokosmos. Ett psykokosmogram. Jag vet inte vad 
psykokosmos är men det låter fantastiskt. Ett psykokosmogram är enligt wikipedia en plan 
över det mänskliga psyket som avslöjar sinnets djupare struktur.23Jag googlar mer och 
nästa sida är mandalas.nu. Jag kan gå en kurs i att göra mandala. Det ser b och 
superflummigt ut, jag blir inte särskilt imponerad. Men, jag läser vidare och ser att de har 
kurser i Marrakech. Jag stannar innan jag trycker på länken. Stannar för att jag tror att jag 
vet var. Hos vem.

Jag var i Marrakech när jag var 15 och bodde hos en kvinna. Hon hade knallrött hår och 
jag kommer ihåg att hon höll på med transdans, jag visste inte vad det var men jag tyckte 
det verkade extremt spännande och konstigt. Hon hade en assistent, Randall, han var 
amerikan och pluggade konst, de tillsammans tog oss runt i staden under några dagar. 
Jag återkommer ofta till de här dagarna och har flera gånger tänkt att jag ska åka tillbaka 
och ta Randalls plats, fast jag inte riktigt vet vad de egentligen gjorde. 

Jag trycker på länken, kursen är på flera ställen men börjar på Academia Arabesca, hos 
Gita, där jag bodde. Saker ramlar ihop, ramlar på plats och världen känns så himla liten 
och stor på samma gång. Det suger i magen. Jag slutar googla mandala för att det blir för 
mycket. Tänker direkt att jag är fjantig, det är bara tillfälligheter, nyss visste jag inte vad en 
mandala var och nu, helt plötsligt känns det som att jag fick en nyckel. Jag känner mig 
vidskeplig och skäms lite. Det betyder väl inget, att en kvinna du inspirerades av för nästan 
tio år sen håller kurser i att göra mandala och nu har du precis börjat lära dig vad en 
mandala är. Det betyder max att du är intresserad av saker som har med meditation och 
psykokosmos att göra, och det är hon med. Jag börjar läsa i en annan bok. Försöker 
skriva konstruktiva listor. Jag borde åka till Clas-Ohlson och köpa mer trälim.

Dagen efter åker jag till historiska museet för att se Janet Cardiffs ljudinstallation The Forty 
Part Motet. Det är fantastiskt, på så många sätt. Jag köper det hela vägen in, Matilda 

22 Nationalecyklopedin, mandala,2013-02-21
23 Wikipedia, mandala, 2013-02-21
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torkar tårar för att det är så fint. Vi har nyss vart på body pump och är utslagna i kroppen, 
sitter på bänkarna och lyssnar länge. 40 högtalare som sjunger ett körstycke från 1500-
talet. Jag kan växla mellan att lyssna på en och på alla. Klangerna skär in i kroppen. Jag 
kommer ihåg hur mycket jag älskar det här. Vassa klanger av många röster. Kanske det 
bästa jag vet. Ändå, jag tänker på mandalan. För att; på framsidan av det lilla 
pappershäftet jag får om utställningen när jag frågar om vägen till den, där finns en 
mandala. Och alla skyltarna med pilar mot installationen är samma bild av en mandala. 
Jag tänker, det här är ett till tecken, fast jag vet fortfarande inte riktigt vad det är ett tecken 
på. Saker ramlar ihop.

Jag försöker bromsa mig, jag tänker, sluta vara Paulo Coelho, hade du varit här i förrgår 
hade du inte sett mer än en cirkel med mönster i. Du skulle kunna se en mandala i en 
apelsin just nu, du skulle kunna se ditt projekt i fettfläcken på tröjan när du spiller mat. I 
tandkrämsfläcken i mungipan. Skärp dig. 

Men ändå.
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2.11 25-02-2013

Kanske ritar jag en karta över platser som jag inte förstår i mig själv. För att 
jag tycker att det är viktigt att påminna om att de finns även om de inte går 
att mäta. 
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2.12 vad är det som räknas?

” Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom 
deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande”24

Det är Karl Marx, citerad av Nina Björk. Jag läser hennes bok Lyckliga i alla sina dagar. 
Hon skriver att vi lever i ett ekonomistiskt samhälle. Om den ekonomiska rationaliteten, 
den som vet vad något är. Det som avgör om något är bra eller dåligt, bra och rätt är 
samma sak som vinst, fel och dåligt är lika med förlust. En kalkyl som kan bestämma ett 
värde. Många handböcker om försäljning liknar relationen kund - säljare vid en 
vänskapsrelation. Nina Björk skriver om kalkylen som umgängesform. En bra relation 
genererar en bra vinst. Ett sätt att protestera skulle vara att hävda att det inte är en riktig 
vänskap, inte en sann relation. Men just orden sann och riktig ingår redan i den förankrade 
ekonomiska logiken, orden som skulle kunna vilja användas som försvar är redan paxade 
och det kan bli svårt att argumentera med samma för- och motargument. Det blir svårt att 
hävda att något är äkta när det ekonomiska synsättet dominerar vårt samhälle och äkta är 
lika med sant är lika med vinst är lika med tillväxt är lika med effektivitet. 25 

”I ett av ekonomismen indränkt kulturklimat, där vi utan problem kan tala om 
försök att kränga tjänster som försök att skapa vänskap, bör vi alltså undvika 
ordet äkta! För mig är det att göra oss vapenlösa. Att tala i kvalitativa termer, i 
moraliska eller värdemässiga termer, är att bjuda den ekonomiska rationaliteten 
motstånd. Det är att sätta upp en gräns för kalkylen, att erbjuda ett annat språk 
och en annan logik. Om allt sådant tal om andra värden än de rent ekonomiska 
värden- som ingen behöver tala om eftersom de dagligen praktiseras- avfärdas 
som moraliserande så tystas inte makten, inte penningen. Så tystas blott det 
mänskliga.” 26

Boken innehåller många aspekter av hur ett samhälle styrt av strävan efter tillväxt, efter 
vinst, påverkar både samhället och människor. Den poängen jag starkast drar ur boken är 
just det med att det mänskliga tystas. Det mellanmänskliga, tiden att lyssna och mötas. Vi 
effektiviserar kulturen, skolan, vården, barnomsorgen. Effektiviserar det i system vars syfte 
bygger på vinst, inte mänskliga behov. Vi pratar om att sälja oss själva och om det egna 
varumärket. Blandar ihop oss själva med varor och pengar, och är bara värdefulla om vi 
kan generera vinst. Vi är och blir såklart en del av det samhället vi lever i. Men, kärlek, 
gemenskap och närhet till exempel, vad genererar det? Vinst som kan vara väldigt svår att 
mäta i pengar. 27 

24 Björk 2012, s.28
25 Björk 2012, s.81-82
26 Björk 2012, s.82
27 Björk 2012, s.86
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Hur kopplar jag Nina björks bok till mitt arbete? Jag tänker på vad Ole vedfeldt skriver om 
den omedvetna intelligensen, den som han uttrycker det; behandlas som smulor från 
medvetandets bord  i vårt samhälle. Jag tänker på fenomenologin som vill tillägga ett 
kroppens erfarenhet- perspektiv på vår upplevelse av sakerna och världen. Jag tänker på 
mandalan som görs under precision, är tidskrävande och sedan bara förstörs. För att till 
exempel påminna mig om att jag ska dö. Det känns som höjden av anti-ekonomism. 
Fenomenologen, omedvetenheten, Nina Björk, det känns som att jag läser om och av dem 
för att jag tror mig dela samma längtan. Längtan efter ett annat perspektiv, kanske kan 
man kalla det logik, samhälle, värderingssystem. Jag tänker på mig själv och min vilja att 
som jag har kallat det i min inledning, upphöja andra värden än de ekonomiska och 
rationella. Kanske genom att som munkarna som gör en mandala ägna massor av tid åt 
att bygga vackra kartor över mina gissningar om hur psykokosmos ser ut. Mitt syfte är att 
dela den gissningen med dig, och jag hoppas att vi kan dela. Syftet är inte vinst och 
tillväxt, och jag vill att det ska få vara så. 

2.13 14-02-2013.

Kan jag hypnotisera dig till en annan verklighet för en stund? Jag ramar in 
mina verkligheter med melankoliska upprepade toner. Som en 
understrykning av det allvar de kanske har om jag tillåter dem. Jag tänker att 
jag kanske bygger ett rekviem, en dödsmässa över mina föreställningar om 
verkligheter. Jag provar att sjunga en sekvens ur den katolska mässan, 
vredens dag, den tårfyllda dagen, lacrimosa. Det är så dramatiskt och 
obegripligt. Jag tänker att när jag applicerar sekvenser ur en pampig 
dödsmässa på mina flyende, ibland maniska, lekfulla sekvenser av bilder är 
det som att de smälter ihop.

Kanske ger det allt en större mening. Som en uppmaning. Lacrimosa, dies 
illa. Tårfylld ska den dagen vara. Lyssna på vad du ser. Större kanske hotfull 
mening till mina lösryckta bilder och vilsna känslor. Som en uppmaning.

2.14 27-02-2013

Idag har jag har sjungit i kyrkan, tillsammans med Matilda. Vi gjorde först det 
jag hade tänkt, sen improviserade vi. Jag hade en idé om att vi skulle prova 
att vara i kyrkan. I Norrbärke kyrka, samma kyrka vi båda sjungit i sen vi var 
små. Prova att vara själva i det stora rummet och hänge oss åt det allvar 
som man kan hitta där. Jag kände starkt att jag ville prova, jag vet inte helt 
varför. Vi sjöng allt vad vi hade, letade efter klanger. Det kändes mäktigt och 
det blev både fint och fult, jag vet inte hur jag ska använda det.
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2.15 musik/ljud

"In my artistic work with audio and image, the perceptual exercise is trying to 
focus on the space between the two art forms in search for additional hidden 
senses, dimensions or unknown laws of nature, "28

Jag tycker att Christine Ödlund beskriver det bra. Jag såg en animation av henne på 
moderna museet, Atlantis. Den fångade mig och ledde mig vidare till hennes hemsida och 
fler arbeten, arbeten med ljud. Hon beskriver det som att när hon blandar ljud och bild så 
involverar hon ett mellanrum mellan de två uttryckssätten, för att hitta sinnen som kanske 
göms i de mellanrummen. Kanske okända dimensioner. Jag tror och tycker att i mötet 
mellan ljud och bild, i blandningen, i mellanrummet i blandningen kommer något nytt. 
Något som kanske varken ljudet eller bilden kan vara själv, men tillsammans. 

Jag såg ett verk av Matti Kallionen på Bonniers konsthall i höstas, Nervous Manifold. Stora 
uppblåsbara skulpturer, ljus och musik. Jag inspirerades av helheten, drogs med i 
helheten. Som att hela jag, hela min kropp blir tvungen att vara med, kapitulerar. I en text 
skriver han om hur musiken kan ta vara på vårt hörande som är något annat än vår syn. 
Om att engagera flera sinnen.29

“Jag söker intuitivt efter djupa multisensoriska sammanhang som hypnotiserar 
mig. Jag vill förstå de perceptionspsykologiska egenheterna, till exempel hur 
synen förhåller sig till rummet och hörseln till tiden. ”30

Jag inspireras av hur både Christine Ödlund och Matti Kallionen använder och pratar om 
ljud, jag vill tänka på samma sätt. Jag tolkar det som att de inte ser ljud som ett tillägg eller 
ett ackompanjemang, men en helhet. Ett holistiskt sätt att se på det kanske, summan av  
varje del är inte detsamma som helheten, för till exempel mellanrummen som kommer 
med räknas också in i en helhet. En paus blir ju bara en paus om den är en paus från 
något. 

Ljudet blir en till del, en till ingång, en till eller kanske samma stämning. Ett till material. Ett 
förtätande, förstärkande, förtydligande eller kanske förvillande. Jag gör ljuden för att, som 
jag skrev i min bakgrund, jag blir själv drabbad av ljud. Vad drabbad är konkret kan jag inte 
riktigt beskriva, men jag tror att det handlar om det som Matti Kallionen skriver om, att 
engagera flera sinnen.

28 Christine Ödlund, hemsida, 2013-03-12
29 Kallionen, The Synthetic Supernatural, 2013-02-22
30 Bonniers konsthall, hemsida, 2013-03-14
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2.16 12-03-2013

Är det en utopi jag gör, vad är det då?
Om utopi är min motsvarighet till Yoko Onos wishing?

Då får jag väldigt svårt att svara, det är heller inte min poäng. Min poäng är 
mer just det här letandet. Letandet efter utopin medan en springer runt i en 
ring och skjuter sitt letande i foten. Letande efter en utopi, ett ord som genom 
sin ursprungsbetydelse, ingenstans, skjuter sig självt i foten. Skjuten i sin egen 
betydelse. Den balansen eller obalansen, den är jag intresserad av. Hur kan vi 
och jag leta efter och sakna det jag inte vet exakt vad det är.

Det blir två delar. En önskan som hittar sin form, arbetar fram sin form och får 
en puls. En abstrakt rytm. En del av förvirrade figurer som beter sig, ibland på 
väg, ibland rundgång. Mest av allt hör delarna ihop med varandra.

Jag ska bygga en bild/fond/yta av figurerna att projicera dem på, så att båda 
delarna får lika stor plats.
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2.17 Karaktärer/figurer/animation

Vilka är mina figurer? Marnie Weber är en Los Angeles-baserad konstnär som blandar 
video, performance, musik, foto och skulpturer. Jag inspireras av hennes sagofigurer och 
utklädnader, hennes sätt att använda olika karaktärer. Det är något med det brokiga 
formspråket och den svarta undertonen. I en intervju i tidningen White Review får hon en 
fråga:

-Fairytales, circus themes and freak shows are a common feature of your work. 
What’s the attraction?

Marnie Weber:                                                                                                    

    -”I see the characters that inhabit those worlds as challenging themselves 
through the exploration of the darkest realms of their subconscious. That is very 
heroic to me. It is a place of transformation rather than placid existence.” 31

                                                                    

Hennes karaktärer utmanar sig själva att undersöka, upptäcka de mörkaste sidorna i deras 
undermedvetna. Som hjältar, i förändring. Jag citerar hennes svar för att det liknar hur jag 
tänker på mina karaktärer, figurer, dockor. Som att de kan få hålla på att leta efter saker i 
sig själva. Nu går det inte alltid så bra för mina, de kommer sällan till den där omedvetna 
platsen och vissa försök är redan dömda att misslyckas men de provar dem ändå. Jag vet 
inte säkert hur det brukar gå för Marnie's. Sen tänker jag att, pratar inte Marnie Weber 
egentligen om sig själv när hon säger de. Är det kanske egentligen så att hon utforskar 
sina mörka sidor, och genom det människors mörka sidor genom sina dockor, kostymer, 
masker. Förmodligen, och nästa tanke är kanske att det är en självklar tolkning. Jag tänker 
på mina dockor, kostymer, karaktärer, figurer. Då är de jag då kanske. Jag är ju dem på ett 
sätt eftersom jag gör dem och styr dem. Samtidigt är jag inte så unik, som människa är en 
väl aldrig unik? Då är de kanske vi.

En annan konstnär som använder både animation, figurer och musik är Nathalie Djurberg. 
Jag lyssnar på ett artist talk med henne och hennes samarbetare Hans Berg, han gör 
musiken. För att jag tycker att hennes arbete är inspirerande. Hon identifierar sig till en 
viss gräns med sina dockor. I processen av att göra och iscensätta dem i en animation 
finns en kroppslig närvaro och medvetenhet som gör dem till en del av henne. Eller, hon 
känner för dem, med dem. Hennes filmer är ofta brutala, sexuellt våld, annat våld och 
tabun spelas upp. Gjorda i lera blir dom också på ett sätt komiska. Hon spelar alla rollerna 
när hon bestämmer hur de ser ut och vad de gör, alltså utspelar sig konflikterna genom 
henne, i henne.32 

31 The White Review, interwiew with Marnie Weber, 2013-03-15
32 Celant 2008, s.135
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Jag säger inte att mitt arbete liknar Nathalie Djurbergs när man ser det, även om jag tycker 
om det. Men, till min glädje pratar hon under samtalet jag lyssnar på om animationen som 
uttrycksform. Hon är självlärd när det gäller animation och berättar att hennes första 
animation var av en tavla som målas och förändras. Att det gav henne känslan av att det 
kanske var den ultimata tavlan. En ny form av ”tavla” som inte behövde förhålla sig till de 
regler en kan lära sig och känna inför att måla en tavla. Något nytt att göra vad som helst 
med. Om den på ett sätt långsamma processen av att ta en bild på en rörelse i taget, och 
den på ett sätt snabba processen när en tar bild på bild på bild och ser vad som händer. 
Hon beskriver det som att följa med och kolla när filmen spelar upp sig själv. Filmen som 
kan börja från en fråga eller en ide, en fixering och som sedan byggs upp, utforskas i 
rörelserna, bilderna. 33

 ”I wouldn't need to do it if I already knew it”  säger hon. För mig ringar samtalet in mycket 
av det jag också fastnat för i animation som arbetsätt och uttrycksform. Det systematiska 
uppbyggandet som kräver uppmärksamhet i varje steg och när det är obestämt kräver 
lyhördhet i varje uppmärksamhet. Uppmärksamhet och koncentration på ett både snabbt 
och långsamt sätt. Jag vet egentligen inte så mycket om animation eller animationens 
historia och teknik, inte på det sätt jag känner till exempel materialet textil och dess 
historia. Det ger mig en känsla av att vad som helst kan hända om jag bara följer med i det 
som uppstår och det får mig att vilja se textil genom och med animation.

33 Djurberg och Berg, artist talk, walker art center. 2011-08-09
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2.18 01-04-2013

Jag försöker samla tankarna, sammanfatta, jag ska skicka iväg det här nu.
Vad har jag gjort hittills? Jag tänker på det som tre delar:

”Cirkeln” - om att fånga ett infall. Ett infall som jag sedan jobbar igenom. I lager, 
jag tar den på brännande allvar. För att, den kanske är brännande allvar. Arbetet 
blir ett slags förstärkande, som att jag för att just ta det här infallet, fantasin på 
allvar måste förankra, förstärka och förvackra den. Ge den omsorg.

Figurerna -  de får personifiera letandet genom att springa, gå, hoppa, dansa, dö 
osv. De har det lite fladdrigt. Utseendet är någotslags mellanting mellan 
människa och leksak, leksaksmänniskor som stelt kan gå gå gå och har speglar i 
ansiktet för dom speglar sig i allt och jag speglar mig i dem. De blir som en länk 
mellan mig och den lösryckta fantasin som jag misstänker är viktig. De har olika 
dekorationer som är av fjädrar, päls, tyg och tråd. Tanken var från början att de 
skulle vara svårplacerade, men kanske blev de mest ett självporträtt. En yta att 
projicera på.

Ljuden -  är tre delar som jag blandat ihop. En del är en repetitiv enformig melodi 
som jag tänker att en kan känna igen från många olika kulturer. Repetition. En är 
lacrimosa dies illa upprepat. Det betyder tårfylld ska den dagen vara/bli. Också 
repeterat, som ett potentiellt hot. Den tredje delen är letande klanger, toner, utan 
annan riktning än efter det som känns bra. Det blir både fint och fult på vägen. 
Repetitionen, hotet och hoppet.

Och igen, delarna är mest av allt en helhet.
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3. resultat

3.1 slutord

Ett resultat? Jag citerar mig själv: Jag är inte ute efter tydliga svar. Jag tror inte att jag 
kommer uppleva att jag får svar och jag vill inte leverera svar till någon annan. Så skriver 
jag i min inledning och det har inte förändrats. Men jag kan också citera Ann Hallström från 
mitt förord:

Din förändring handlar om lust

A fairyqueen might make a change 

a real difference34

Inget svar men kanske en förändring? I alla fall en process. Har jag förändrat mig eller 
någon annan, någon annat? Min första tanke är att det skulle vara ett resultat för mig mest 
tillfredsställande. Men det är svårt för mig att märka min förändring när den sker, för det 
går oftast långsamt och jag är med hela tiden. Det är ännu svårare för mig att mäta en 
förändring i någon annan för jag kan bara lyssna på folks ord och se i deras ögon och 
tolka. Gissa och hoppas och kanske misstro. Och förändring i sig är inte en garanti för 
något bra. Och vad är bra? Mitt projekt handlar om ogreppbara och omätbara värden och 
jag kommer på mig själv med att hela tiden slå knut på mina tankar i försök att mäta, att 
greppa. Jag försöker att inte värdera, det är svårt. Jag försöker tänka att det är vad det är 
och att det är pågående.

En tanke som slagit mig i utställningsbygget, då jag till slut har haft ett fysiskt resultat 
framför mig som bara ska genom ett praktiskt filter upp i rummet, är: jag fick göra vad jag 
ville och jag gjorde det här. Jaha. Två projektioner, två reliefer och ljud. En liten treenighet 
av min längtan efter ett annat sätt att värdera, kanske ett sätt att andas. Jag tänker igen på 
Yoko Ono's beat piece och hennes ord: All my works are a form of wishing. Jag känner att 
jag närmar mig geggiga områden när jag pratar om hjärtslag och önskan om en bättre 
värld, och jag tillåter mig själv att gilla det. Jag vill önska. Mitt omätbara resultat är en rörlig 
gestaltning av en önskan om en bättre värld och rädslan för vad det skulle innebära och 
misströstan inför svårigheter med förändring och strukturer. 

Mitt mätbara resultat handlar om material. Om textilen och ljuden, pappen och pärlorna i 
dockorna och ljuset från projektorerna. Om de exakta rörelserna i animationerna och 
svajet i tyget som fladdrar. Om samspelet mellan de olika delarna och den lusten jag 
känner för att passa ihop material och låta dem skära sig och blanda sig. När jag känner 
att jag lyssnar på mitt arbete och får saker tillbaka. Tillsammans är det vad som kom ut av 
ett försök att lyssna på inre processer, för att få tag på gemensamma.

34 Hallström 2012, s.69
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3.2 efterord

Ann Hallström:

Kanske kunde du aldrig riktigt bestämma dig?
Kanske var det bara en mantel?
En katt, ett lejon
en tvekan, ett gäng hermeliner
som gled runt i blanka attraktiva bilar
och tog över ditt liv

Det var mycket som stod på spel
Du sa att du ville därifrån
Vem vill inte det?

Det stryker så många kungar längs gatorna

Din förändring handlar om lust
A fairyqueen might make a change
a real difference

This is not a lovestory, it´s a love 1

1 Hallström 2012, s.69
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