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Sandra Lundberg

Abstract

My working process is craft based and influenced by devotion for the textile material and 

techniques, but the concept is just as important. I mainly do sculptural objects where I treat 

fascination, frustration and disgust for the human body from a personal perspective. I am also 

deeply fascinated with Michael Jackson; an iconic figure that I adore above all else. A man with an 

inner musical ability, dedicated his entire life to tame and signify it through his body.

My master work is an investigation where I look upon similarities and connections between my 

fascination with the body and the admiration and fascination with Michael Jackson.

The text is an insight into my master exam project and my artistic, creative process. It is also a 

story that in some way reflects fascination for corporeality and for one person’s identity as well as 

desire to reach perfection and maintain control. Endless love and affection for one individual and to 

be obsessed by going on and on almost like a repetitive verse of a song that never ends.  
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Inledning

Min arbetsprocess är djupt förankrad i handens görande där hantverkstekniker och material är en 

stor del, men där konceptet är lika viktigt. Jag gör i huvudsak skulpturala objekt där det finns en 

tydlig kroppslig referens där jag behandlar fascination, frustration och avsky inför kroppen utifrån 

ett personligt perspektiv. I mitt konstnärliga arbete tenderar jag att pendla mellan fascinationen för 

kroppens inre organiska värld, kroppen i relation till naturen i likheter och samband samt en 

beundran och fascination för Michael Jackson.

Jag kan inte i ord beskriva hur inspirerande och fantastisk jag tycker Michael Jackson är. Han är 

för mig ett fenomen. En ikonliknande figur som jag dyrkar över allt annat. En människa med en inre 

musikalisk förmåga, som dedikerade hela sitt liv till att tämja och uttrycka denna genom sin kropp.

Under årens gång har jag gjort diverse olika gestaltningar utifrån den enorma beundran jag hyser 

för fenomenet Michael Jackson, men jag har mera betraktat det som något jag gör på sidan av.

Jag drivs av en kroppslig frustration över att identifiera mig som kvinna eller snarare kvinnlig kropp. 

Samtidigt som jag aldrig skulle vilja vara något annat. Det finns helt enkelt en hatkärlek här som 

handlar om att vara kvinna men inte alltid identifiera sig med vad det innebär i förhållande till 

normen. Det ingår att genomgå vissa biologiskt kroppsliga förändringar och bearbeta det både 

psykiskt och fysiskt. Jag är intresserad av hur vi ser på kvinnan och hennes kropp i västerländsk 

kultur idag och ur ett historieperspektiv,1 men min fascination och frustration kommer från något 

djupare inne i mig. Jag har även arbetat en del kring teorin om abjekt och abjektion2 3eftersom jag 

ständigt dras till äckel, förmultnande, liv och död samt deformation. Strängar med små 

fosterklumpar hängande ut ur håligheter, något som sipprar ut ur sprickor, det som drivs ut och en 

kropp vill bli av med, en del i att vara kvinnokropp är ständigt återkommande i mina verk.4 

Syftet med den här texten är att ge en inblick i mitt examensprojekt samt min konstnärliga 

skapande process. Samtidigt är det en berättelse som på något sätt ska återspegla fascination för 

kroppslighet och en persons identitet, strävan efter perfektion och att upprätthålla kontroll. En 

oändlig kärlek och tillgivenhet för en individ samt att vara besatt av; likt en återupprepande vers i 

en sång som aldrig tar slut.

1
För fördjupadläsning - Luce Irigaray, Könsskillnadens etik och andra texter
2Abjekt är inte subjekt eller objekt. Det är något som befinner sig mellan dessa två, som är svårt att greppa för att det inte     
nödvändigtvis har en fysisk form. Ofta är det något som jaget ställs inför och upplever som hotfullt, utifrån eller inuti. / Julia Kristeva: 
Fasans makt; en essä om abjektion, s 25
3I den opublicerade texten, I gränslandet mellan fascination och äckel; en essä om mötet med abjektet (Författare: Sandra Lundberg), 
reder jag ut begreppet med hjälp av Julia Kristevas abjektions teori, Fasans Makt, samt diskuterar ämnet utifrån egna verk i förhållande 
till Silueta series av Ana Mendieta och Louis Bourgeois bilder The good mother och The passage.
4Se tidigare arbeten, http://www.sandra-lundberg.com/
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Perfektionism och behovet av kontroll

Mitt arbete grundar sig i ett kontrollbehov och en vilja att uppnå perfektion genom det jag skapar 

samtidigt som det är två byggstenar i hela min existens. Jag har ett komplicerat förhållande till 

kontrollfreaket som jag på olika sätt arbetat fram en metod att distansera mig från genom åren. Jag 

var ett kreativt barn som någonstans var medveten om en talang men hade extremt svårt att ta till 

mig beröm av andra, vilket följde med mig upp i vuxen ålder. Bestämde jag mig för att det inte var 

bra nog så var mitt nästa mål att göra det tusen gånger bättre och det tog mig lång tid att bygga 

upp ett självförtroende i det jag gör idag. Michael Jackson har definitivt varit en förebild på det 

området eftersom han ofta talade om sin perfektionism i olika sammanhang. I en intervju med 

Oprah Winfrey från 1993 pratar han om att aldrig vara nöjd med något.

Oprah – Are you pleased now?

Michael – I'm never pleased with anything. I'm a perfectionist. That's part of who I am.5

  

Jag har tidiga minnen som barn av att känna en samhörighet med honom i det här för att jag alltid 

varit självkritisk och strävat efter att utföra saker så bra som möjligt, samtidigt som det aldrig var 

tillräckligt. Michael skriver också om detta i sin självbiografi Moonwalk från 1988, om tankarna efter 

ett uppträdande på galan Motown 25 från 1983.

När jag lämnat scenen blev jag gratulerad av alla som jobbade bakom scenen. Jag var 

fortfarande besviken på den där slutsnurren. Jag är perfektionist och hade övat så mycket 

på den.6

Jag känner igen mig i det Michael säger. Att arbeta hårt och lägga ner hela sin själ i ett projekt. När 

den där känslan av besvikelse gnager djupt inne i mig på grund av att slutresultatet inte blev som 

planerat. Ett tecken på min ofullkomlighet i förhållande till kraven och målen jag satt upp. Det är 

svårt att ta till sig beröm från andra, när jag själv inte är tillfredsställd med min insats.

Det praktiska arbetet har kommit att bli ett tillfälle att utöva behovet av noggrannhet och kontroll 

som är mera sunt än att vända det mot mig. Ett destruktivt beteende där varje motgång är ett 

misslyckande samt ett tillfälle att trycka ner sig själv. Misstagen, felen eller det som jag numera 

föredrar att se på som ett välkommet bidrag bortom min kontroll, är en del av min skapande 

process. Utan det skulle jag bli uttråkad.

Jag använder tidskrävande tekniker som broderi och handsömnad när jag skulpterar mina objekt 

och efter många år av studier inom området textil, där jag ständigt tycks återkomma till samma typ 

av mönster. Tro mig jag har testat många olika material och tekniker och på så sätt utmanat mig 

5Oprah Winfrey intervju, 1993 http://www.youtube.com/watch?v=Q2EF-iYpqR8 (26:43 min in i videon)
6Moonwalk av Michael Jackson, självbiografi 1988, s 241
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själv, men utmaningen finns någon annan stans. Att konstant överträffa mig själv i en kapplöpning 

mellan att ha kontroll och förlora kontrollen. Jag förundras av mina rädslor och kan inte acceptera 

att de styr mig. Att förlora kontrollen är den största rädslan samtidigt som jag fascineras av vad det 

gör med mig. Talesättet ”step out of your comfortable zone” innebär för mig att utifrån full kontroll 

gå till att inte längre ha kontroll, ett obekvämt tillstånd där det händer saker jag kan använda mig 

av i det konstnärliga arbetet. Förutsättningen är att det finns ett samspel mellan strävan efter 

kontroll och att förlora det, som i mitt fall även hänger ihop med perfektionisten, som strävar efter 

att uppnå en illusion om perfektion som inte existerar. Jag har ett extremt tålamod när det kommer 

till att till exempel sy paljetter så perfekt det bara går, eller brodera små stygn på ett tyg i evighet. 

Det är en passion. Jag älskar att styra tekniken och materialet med mina händer där utmaningen 

ligger i att försöka nå målet, pressa min skicklighet till det yttersta med förhoppningen att under 

arbetets gång stöta på problem som måste lösas.
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Min relation till Michael Jackson

Som sextonåring var jag extremt fascinerad av Michaels ögon och näsa vilket jag på olika sätt 

gestaltade i teckningar och skulpturala objekt. Jag är besatt av den här personen och jag har 

sedan tidiga tonår bäddat in honom i min identitet och det har växt till något som är mer än bara en 

dyrkan. Den här fascinationen får mig att vilja undersöka och ifrågasätta kanske egentligen mot 

min egna inre ”Michael Jackson – själ”. En önskan om att vara kritisk mot hela fenomenet, som jag 

är i relation till så mycket annat. Jag vill försöka vara objektiv genom att lyfta honom ur mig själv. 

Det faktum att jag upphöjer Michael Jackson till skyarna som en gud över allt annat kan jag inte 

helt acceptera.

Michael Jacksons sätt att uttrycka sig är på många sätt kroppsligt. Det kan vara ett fragment av en 

rörelse till musiken under en konsert lika väl som fragment av en röst inifrån hans kropp i 

utförandet av en sång. När jag ser Michael Jackson uppträda känner jag ofta en stark obeskrivlig 

känsla av glädje och sorg på samma gång. Det finns ingen tvekan om att han hör hemma på scen 

och jag upplever ofta att han blir ett med musiken, en kraftkälla som lever genom honom och inte 

går att ta på. Michael Jacksons musikaliska förmåga har fått mig att förstå och älska musik och jag 

har en tendens att jämföra alla andra artister med honom.

 

Jag har så länge jag kan minnas dragits till skräckfilm, sience fiction och övernaturliga fenomen. 

Förruttnelse, död och den kroppsliga transformationen, förgängligheten intresserar mig mer än 

själva livet, dock är livet en förutsättning för att döden ska existera och detta sker med allt levande. 

Denna omvandlingsprocess har jag gestaltat på olika sätt och jag kan se att döden fått mer 

utrymme i mitt arbete. Michael Jackson refererar flera gånger till skräckfilmer i sina musikvideos 

där han inte är rädd för att gestalta sig som monster eller freak. Detta kan man se i musikvideon 

Thriller från 19837 och kortfilmen Ghosts från 19978. Han relaterar i dessa till liv, förruttnelse och 

död på ett ganska uppenbart sätt som jag känner igen i mitt eget konstnärskap.

I kortfilmen Ghosts spelar Michael Jackson flera olika roller. Förutom sig själv som den ensliga, 

underliga mannen uppe på kullen i den lilla staden, intar han även skepnaden av en vit man, 

borgmästaren, som med alla sina fördomar mot Michael och hans spöken vilka ska bjuda 

besökarna på en show, i syfte att skrämmas lite. Förutom den fantastiska musiken och dansen 

finns det något annat här som jag fastnar för. Michael genomgår olika transformationer, från att, 

som sagt, vara sig själv förvandlas till diverse monsterlika skepnader, en där han sliter av sig 

skinnet i ansiktet, blir till ett vandrande skelett samt låter sitt ansikte falla sönder i porös sand. Vid 

ett tillfälle blir hans förvrängda, groteska, åldrade ansikte så stort att det fyller upp en hel 

dörröppning. Det är teatralt, humoristiskt och på fullaste allvar som med det mesta han skapade, 

7
Thriller 1983 / http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
8Ghosts 1997 / http://www.youtube.com/watch?v=pW9JYCK0GxI
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pampigt, maxat och magiskt sagolikt.

Michael Jackson var en konstnär men en hel värld försökte normalisera en person som inte 

passade in i normen, med tanke på alla rykten och medias ständiga ansträngningar att måla upp 

honom som freak, så tycker jag det är intressant att se på hur han ibland använde sig av det i sitt 

skapande.

Thriller, 1982                                                                                 Ghosts, 1997

Jag undrar hur den här perfektionismen som styr mig och likaså Michael Jackson, hur det 

påverkade hans liv. Han försökte förmedla det genom sin musik med mycket väl producerade 

album och musikvideos. Kanske var det samma sak med utseendet, möjligheten att korrigera och 

ändra. När det finns en stark drivkraft, en vilja att nå ett specifikt resultat och det inte finns något 

som stoppar dig från att åstadkomma detta, samtidigt som du aldrig nöjer dig och vill komma 

vidare. Det här kan utvecklas till ett destruktivt system där individen inte längre har kontroll över sin 

situation och famlar i blindo. Vad som är svårare att föreställa sig är vad det innebar för ett litet 

musikaliskt barn att från ca 8 års ålder vara bevakad av media och ständigt utsättas för andras 

åsikter om sitt utseende. Michael som i tidiga tonår var missnöjd med hur han såg ut, pratar om det 

i intervjun med Oprah från 1993.

Michael – I had pimples so badly. It made me so shy. I used to not look at my self. I 

washed my face in the dark. I wouldn’t want to look in the mirror. And my father teased me. 

I hated it and cried every day.  

Oprah – Your father would tease you?

Michael – Yes he would tell me I'm ugly.9

Vad hände med självbilden? Den stränga fadern som drillade honom och syskonen, men kanske 

främst att växa upp som ett offentligt objekt och fortsätta vara det större delen av sitt liv. Det bör 

tilläggas att han såklart inte var ensam om det här. Barnstjärnor som Macaulay Culkin, Britney 

Spears, artister som Elvis, Madonna, kända personer före och efter honom är mer eller mindre 

utsatta för liknande objektifiering. Det har utvecklats till en industri som växt till sig och blivit en allt 

9Oprah Winfrey intervju, 1993 http://www.youtube.com/watch?v=Q2EF-iYpqR8  (15:00 min in i videon)
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större del av det mediaklimat vi har idag där det går att göra stora pengar på berömda människor 

och hur det på olika sätt genererar makt. Det har skapats ett behov hos människor att jaga en 

illusion om det perfekta kändislivet. Alla är mer eller mindre en del av detta stora drev där fakta 

eller rykten förvrängs så till den grad att det blir svårt att veta vad som är sanning. Känslan av att vi 

har rätt till information om andras liv gör att det ibland känns lite smutsigt och äckligt när jag tänker 

på hur jag kan frossa i material på internet, samt hur vi går mot en utveckling där vi alla blir 

offentliga personer genom sociala medier, som exempel Facebook.

Michael genomförde förmodligen många plastikoperationer i sitt liv och det är mycket möjligt att 

han var beroende av plastikkirurgi. Det som till en början verkade så perfekt, började med tiden 

leva sitt eget liv, flagna, irra sig bort och bli något annat upphöjt, bortom vår sfär.

Jag älskar Michael Jackson och han var en fantastiskt vacker individ men jag är inte ensam om att 

ha påverkats stort av denna person. Jag dras till hans utseende på ett icke sexuellt sätt. Han är 

attraktiv och jag ser honom som en sexuell person, men kärleken jag hyser för honom är befriad 

från det och helt enkelt något annat, mycket större. Jag identifierar mig med honom på så många 

plan och känner någon slags samhörighet. Valet av klädsel offentligt och på scen, samt hur han 

använde sig av kostym och olika attribut i sitt artisteri och framförallt de feminina dragen samt hur 

han inte representerade en manlig norm gör bara mina känslor för honom starkare. Han var en 

man men jag tror aldrig jag identifierade honom som det, snarare en person mitt emellan båda 

könen.

Bad, 1988                                 Bad - inside albumcover, 1988                                     Earth song, 1995  

Michael Jackson var perfekt, komplett eller vad jag nu ska kalla det samtidigt som jag inte tycker 

det, för att han var en människa med brister som alla andra. Det finns en liten spricka i allt, i den 

här illusionen vi ständigt bygger upp och den där sprickan letar jag efter. Michael talade ofta om 

ensamheten i att vara berömd,10 utan att för den delen tycka synd om sig själv, med tanke på den 

förmögenhet han byggt upp och heller inte vilja ändra på sitt liv. För honom handlade det om en 

10Oprah Winfrey intervju, 1993 http://www.youtube.com/watch?v=Q2EF-iYpqR8 , Moonwalk av Michael Jackson, självbiografi 1988
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längtan efter de små vanliga sakerna i vardagen. Ibland slippa vara individen som alla tittar på, har 

en åsikt om och bara få vara en människa som smälter in i mängden.

Han konstruerade dock en image runt sig själv och var säkerligen medveten om hur han kunde 

använda sig av medierna för att förmedla den. Det är möjligt att det förekom en medial relation 

som gick ut på ett givande och tagande, vilket utvecklades explosionsartat till något han inte hade 

kontroll över. Det är intressant att se på denna konstruerade identitet, att bygga en struktur och 

image kring det egna jaget. Jag har dock ingen längtan efter att leva det liv Michael levde även om 

jag är extremt hänförd av hans livshistoria.  
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The molested glove

2012 gjorde jag ett Michael Jackson - relaterat verk som fått namnet The molested glove. Det 

började med att jag gick en kurs på Konstfack, Grim Reaper, på temat döden. En uppgift var att 

tillverka en urna och jag gjorde små origami boxar av oblekt bomullstyg, där min egen aska var 

tänkt att placeras och grävas ner i jorden, av anhöriga, på olika platser och på så sätt upplösas och 

tas hand om, av naturen. Kursen avslutades med en längre praktisk uppgift som var tänkt att 

resultera i ett minnesverk av till exempel en person, alternativt ett Memento mori.11  

Urn 2012

Det var helt självklart för mig att göra ett verk om Michael Jackson. Jag bestämde mig för att göra 

en större version av den tidigare origamiboxen, men i svart tyg, täckt av handsydda svarta 

paljetter. Jag köpte en redan färdig handske från Apoteket för att spara tid, som bestod av ett tunt 

oblekt trikåmaterial som jag sydde vita paljetter på. Dock bara på en del av handsken för att den 

skulle symbolisera den uppenbara hudtransformationen. Hur Michael i början på 80-talet blev allt 

ljusare, genom sjukdomen Vitilgio,12 där huden gradvis förlorar sitt pigment. Detta ifrågasattes, 

media bevakade noggrant förloppet och det var många spekulationer kring om han blekte huden 

för att han inte ville vara svart. Vilket han ständigt dementerade i olika sammanhang, då han 

nekade till att det skulle vara självförvållat.13

11Memento mori – påminnelse om att du är dödlig, http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_mori
12Fakta om Vitilgio http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitiligo
13Oprah Winfrey intervju, 1993 http://www.youtube.com/watch?v=Q2EF-iYpqR8
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The molested glove, 2012

I handflatan på handsken broderade jag ”child molester” och patinerade ytan med latex så den fick 

ett smutsigt uttryck.

Handsken har en glittrande skör sida och en smutsig insida präglad av ett stort tabu. Jag ville på 

något sätt behandla den här kontroversiella biten av att vara ett ”Michael Jackson - fan”, tvekan 

inför om han var skyldig eller inte i dessa två fall av anklagelser om sexuella övergrepp på pojkar.14 

Den svarta glittrande boxen med den vita glittrande handsken som refererar till Billie Jean,15 en av 

hans största låtar och ett scennummer med tillhörande attribut som är ett av hans starkaste signum 

som artist. Verket är minnet av den stora fantastiska artisten, en hyllning men också en påminnelse 

om en inneboende osäkerhet. Det där smutsiga efterhasande molnet som aldrig vill försvinna. Den 

besudlade handen som måste döljas i boxen.

14Fördjupad läsning om Michael Jackson, http://sv.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
15Billie Jean  - live in Gothenburg 1997,  http://www.youtube.com/watch?v=pn33ktCHL5M
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Billie Jean – live in Gothenburg, 1997

Vintern 2012 anordnade Fotografiska i Stockholm en utställning med David LaChapelle, Burning 

Beauty där tre Michael Jackson relaterade verk förekom.16  LaChapelles konstnärskap har länge 

varit bekant för mig eftersom han arbetar med populärkulturella strukturer som jag själv är 

intresserad av. Jag vill inte påstå att jag följer hans arbete, men det är svårt att undvika med tanke 

på att han både gjort musikvideos och fotoserier direkt kopplade till flera artister jag följer. Den 

spontana reaktionen när jag ser utställningen är positiv i den bemärkelse att jag blir lite förvånad 

över hur påverkad jag ändå blir av hans kändisbilder. Jag blir rörd på ett sätt som är svårt att 

beskriva. Kanske har det att göra med storleken på verken och hur de är placerade i rummet och 

att jag för första gången ser dom i detta sammanhang, men främst att det säger så mycket om vår 

samtid. Jag kan inte bortse från att jag förundras av den stora produktionen bakom varje bild, 

iscensättande av en miljö med alla inblandade, rekvisita och kostym som i slutänden fotograferas 

och blir en bild. Det finns ett bakomliggande hantverk här som tilltalar mig.

16David LaChapelle http://www.davidlachapelle.com/series/michael-jackson/
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1 The Beatification: I’ll Never Let You Part For You’re Always In My Heart, 2009
2 Archangel Michael: And No Message Could Have Been Any Clearer, 2009
3 American Jesus: Hold Me, Carry Me Boldly, 2009

Anledningen till att jag besökte den här utställningen var främst för att få se bilderna på Michael 

Jackson. Dessa fotografier från 2009, gjorda efter Michaels död är placerade i början av 

utställningen och jag blir stående framför tre stora verk som avbildar min Gud. Jag har svårt att 

sätta ord på vad det är jag känner för ibland kan jag inte skilja på om jag automatiskt tycker om det 

bara för att det är Michael Jackson. Bilderna för mig förmedlar en positiv känsla för att han inte 

gestaltas som freak och jag upplever dom som en hyllning där de religiösa symbolerna vägs upp 

med tydliga referenser till Michaels verksamma liv som artist. Jag har också läst mig till att 

LaChapelle och Michael var vänner vilket adderar ytterligare en dimension, att det förekommer en 

bakomliggande kärlek och omsorg för individen i dessa verk.

I samband med utställningen Burning Beauty på Fotografiska i Stockholm, talar David LaChapelle 

om Michael i en intervju med Svenska Dagbladet.

Han gav omåttlig glädje till världen, men mediebevakningen bröt ner honom. Hans död 

tvingar oss alla att se på våra liv och fråga oss: vem är jag? Michael var oskyldig till alla 

anklagelser och absolut ingen pedofil. 17

Jag tror verkligen inte att Michael var pedofil, men samtidigt är det omöjligt för mig att avgöra detta 

med tanke på att jag saknar verklig kontakt med personen, vars identitet jag lärt känna genom 

massmedia. Det är problematiskt att ta parti för en känd person utifrån dessa premisser utan att 

visa hänsyn till offret. Samtidigt känner jag mig som en svikare i och med att jag gjorde verket The 

molested glove. Namnet kommer av det faktum att jag har känslan av att jag anklagar och 

17David LaChapelle – intervju SVD http://www.svd.se/kultur/jag-alskar stillbilden_7692340.svd?
utm_source=sharing&utm_medium=email&utm_campaign=20121124
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besudlar honom genom att tvivla på hans oskuld. Den där tvekan som snarare var en paus, där jag 

höll andan och väntade på domen. LaChapelles citat har en poäng för sedan Michaels bortgång 

har jag mer än någonsin ställt mig den frågan: vem är jag i allt det här? Jag skulle förmodligen 

aldrig skapat det där verket när han fortfarande levde. I respekt mot honom som individ i 

förhållande till vad som var sanning eller bara rykten och med tanke på att han frikändes på alla 

åtalspunkter. Trots det finns det fortfarande en rädsla inne i mig, att det skulle ligga någon som 

helst sanning i anklagelserna.

I och med det här började jag urskilja återkommande mönster i mitt sätt att fascineras av saker och 

framförallt hur samband och likheter förekommer i hur jag utforskar kroppen och fenomenet 

Michael Jackson. Ett schizofrent älskande och hatande, att dras till något så starkt samtidigt som 

det kan upplevas frånstötande. Denna ambivalens, både negativa och positiva känslor. Att vrida 

och vända i ett ständigt sökande, ett utforskande som kanske inte har något slut och inte heller 

leder till några svar. Obeskrivliga känslor som är svåra att kontrollera. Det förekom en längtan hos 

mig att sammanföra det stora intresset för Michael Jackson med fascination för kroppen?
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Kroppsobjekten

Under året 2012 påbörjade jag det som nu är mitt examensprojekt och jag arbetade med flera 

kroppsrelaterade objekt, som var tänkta att sammanföras för att bilda en grupp. Det började 

egentligen redan sommaren 2011 med att jag intuitivt skulpterade fram en skal-liknande organisk 

form i skumplast(liggunderlag) som jag klädde in i tefärgat tyg. Detaljerade maskinsömmar 

varvades med handsömnad i en tidskrävande process.

En eftermiddag på stranden, som av en slump hittade jag en hög av långa spetsiga fiskben som 

vad jag förmodar var rester av en måltid ett rovdjur lämnat efter sig. Jag tog hem benen, gjorde 

avkok och sparade dom i en ask för framtida bruk. Den kommande tiden var präglad av många 

avbrott som ledde till att objektet blev liggande på arbetsbänken i perioder, i väntan på att bli 

återupptäckt. Utan att riktigt veta varför drogs jag ständigt till att återuppta arbetet.

Process bilder, 2011 - 2012

Med tanke på fiskbenen började jag vid ett tillfälle skulptera i tyg en liten deformerad hand där dom 

långa benen växte ut som klor, vilket applicerades på objektet. Därefter tillkom en virkad organisk 

form. Något som liknar överflödig, veckad hud, några strängar och den slutliga patineringen. I och 

med den här processen började även nya objekt ta form i tankarna och jag skulpterade ett objekt 

som blev besläktat med det tidigare. Mitt sätt att forma de kroppsliga objekten har börjat likna en 

operation där jag ofta för hand syr ihop olika bitar, som en del i ett kirurgiskt ingrepp.
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Leora Farber(1964) en konstnärinna som är verksam i Johannesburg, Sydafrika, arbetar med olika 

könsidentitetstrukturer och västerländska konstruktioner kring kvinnlighet. Hon undersöker 

kvinnans kropp som diskurs, i relation till smärta, kontroll, överskott, samt ordning, kaos, materia 

och form,18 som jag tycker är intressant att ta upp i förhållande till mitt arbete. Flera av Farbers verk 

ifrågasätter skönhetsideal kopplat till plastikkirurgi. Till exempel verket Beauty bar där medicinska 

instrument ligger omsorgsfullt nerbäddade i en så kallad Beauty box (sminkväska) och Nemesis 

där hon iklädd korsett syr i sin egen kropp. I en av boxarna i Beauty bar, ligger en handske som ser 

ut att imitera en hand från operationsbordet, som ett substitut för något. Jag tänker på mitt verk 

The molested glove. Den där handsken i boxen. Även om verken handlar om olika saker så känns 

det som dom har något gemensamt.

Beauty bar, 1998                                                                       Leora Farber in collaboration with Strangelove,                
                                                                                                                             Nemesis, 2003

  

Materialet jag använder i kroppsobjekten är återanvända, tefärgade lakan och det blir som att 

transplantera hudlager där jag med nål och tråd på ett precist sätt konstruerar ett organ. Det har 

förekommit tillfällen där perfektionisten har övertaget i utförandet av exempelvis ett broderi och jag 

har fått känslan av att arbetet tagit kontroll över mig. Vid ett tillfälle valde jag därför att förstöra 

verket som en del i ett uppvaknande för att bevisa för mig själv vem det är som bestämmer här. 

Jag har en tatuering på vänstra armen, en nål med en tråd som syr stygn i min hud och det 

symboliserar en stark relation till det textila materialet samt destruktivitet, självskadebeteende som 

hänger ihop med hur jag förhåller mig till kroppen. Farbers verk gör mig påmind om det och hur jag 

ibland får en känsla av att vilja sy i mig själv.

18Leora Farber, http://www.leorafarber.co.za/b.html
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Jag sökte en materialkontrast och valde att använda mig av något som var mera solitt och 

skulpterade en deformerad klump i lera som jag tog form på för att gjuta av i acrystal.19 Ett 

plastmaterial som blir hårt, tungt och går att polera upp så det ser ut som till exempel sten. 

Objektet liknade en cysta eller fettklump och med sin genomgående sträng fördes den samman 

med de övriga objekten.

Kroppsobjekten, 2013

En viktig aspekt var hur de skulle komma att betraktas. Jag ville fokusera mer på presentationen 

av verket än jag gjort i tidigare projekt. Jag hade en tanke om att de två textila objekten skulle 

hänga från en ställning och ha kontakt med det hårda tunga objektet på golvet under dom. 

Ställningen skulle vara en enkel konstruktion i metall som samtidigt kunde vara synlig och en del 

av hela installationen. Jag tog kontakt med Anni Hagvil, en bekant till mig som arbetar i metall och 

hon tillverkade denna ställning. Här förstod jag också innebörden av att använda mig av andras 

expertis och kunskap, samt vikten av samarbeten av detta slag. Jag behöver helt enkelt inte vara 

expert på alla områden.

I denna fas bearbetade jag en tanke som etsat sig fast sedan projektet med The molested glove 

hur det var möjligt att föra in element av Michael Jackson i gruppen av organiska objekt.   

Skimrande paljetter och den där maniskt, repetitiva handlingen att sy fast dom för hand gnagde 

fortfarande i mig. Nästa steg var en självklar utveckling av ytterligare ett objekt som skulle bestå av 

19Acrystal är en blandning av en vattenbaserad akrylpolymer och kalciumsulfat. Det anses vara ofarligt att använda och 
lösningsmedelfritt. Den finns i olika kulörer och strukturer med olika fyllmedel som utnyttjas för att efterlikna befintliga material som t ex 
metall, trä, sten och läder.  http://www.ellsworth.se/hem/produkter/Konstnarsmaterial/Acrystal.aspx
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paljetter, men utformningen var långt ifrån visualiserad. Jag började se en växande besatthet av 

dessa paljetter och att det här bara var början på en lång relation. I efterhand tror jag att jag 

öppnade en dörr där jag tillät mig göra det som jag alltid älskat så mycket med Michael Jackson, 

att ta in element av det glittrande i hans klädsel, så som handsken och uniformsjackorna. Under 

det långsamma arbetet med paljettobjektet för att intuitivt hitta dess form, hade jag nog om tid för 

att vänja mig vid tanken att nästa del i examensprojektet skulle behandla Michael Jackson.

Kroppsobjekten, 2013
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Installationen

Jag har för avsikt att göra en installation med de tidigare nämnda kroppsobjekten, presentera dom 

tillsammans med olika fragment av Michael Jackson som ett resultat av min undersökning. Varje 

objekt omsorgsfullt genomarbetat och placerade i relation till varandra i något som liknar en 

märklig samling, sammanställda ur ett museums arkiv. I följande avsnitt redogör jag för koncepten 

bakom de Michael Jackson-relaterade verk jag arbetar med.

Albumomslaget till Dangerous, en målning av Mark Ryden,20 är något av det finaste jag vet. Jag 

kan stirra i oändlighet på den detaljerade miniatyrvärld som omger ansiktet bakom masken. 

Ansiktet bakom masken är ständigt återkommande i olika sammanhang genom Michaels 

verksamma liv. En mask eller förklädnad ingav säkert en tillfällig trygghetskänsla, ett litet andrum 

från total exponering i offentligheten. Hur absurt det än må vara att täcka sina barns ansikten med 

en mask varje gång de lämnar hemmet tillsammans med sin far, så kan jag förstå Michaels 

desperation i att försöka skydda dem från att bli exploaterade offentligt och i medierna.  

Dangerous, 1991                                        90s                                       2000-tal                                        2009  

Jag förundras av allt Youtube- material som finns där ute i cyberspace, som en enda stor soptipp 

av information att gräva ner sig i och jag slås också av hur lätt det är att känna sig vilse efter att ha 

orienterat sig bland några klipp. Vad är egentligen sant? Utifrån hans egna ord och andras. Hur 

viktig är egentligen sanningen? Är jag intresserad av det? Internet bistår med enormt mycket 

information som för bara några år sedan inte var möjligt att få tag på. Min generation växte upp 

med ett begränsat TV-utbud där VHS var enda sättet att föreviga en musikvideo eller intervju. Idag 

kan jag se allt på Youtube. Jag tror mig ha sett det mesta med Michael Jackson men förvånas 

fortfarande av att det nu och då dyker upp nya saker. Men det här är såklart inte helt 

oproblematiskt. Youtube gör till exempel en sammanfattning av MJ-relaterade videos som jag kan 

tänkas vilja se i menyn på sidan om det klipp jag för tillfället tittar på. Där ligger ett klipp som heter 

Autopsy pictures som trots sin lilla ikon visar ganska tydligt att det är hans döda kropp. Min 

spontana reaktion är att dit vill jag inte gå. Det är privat. En känsla av obehag kryper in under 

huden. Jag tänker vem är jag och vad har jag för roll i det här som fan men också som konstnär? 

20 Ryden, Mark  http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Ryden
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Hur jag vill komma nära den här personen lika mycket som alla andra och vad jag är beredd att 

göra? Ska jag ta steget? Bilderna på hans döda kropp har ju läckt ut, var del av ett bevismaterial i 

en mordutredning och finns där för alla att ta del av på internet. Bara genom ett enkelt klick...

Google search: michael jackson dead

Det är något med Michael Jackson, kroppen, utseendet, musiken, dansen, olika händelser i hans 

liv som gör att det skaver lite. Var ska man placera honom?  Det är väldigt mycket av allt och jag 

blir nu och då överväldigad, vet inte vart jag ska ta vägen i förhållande till min stora förebild som 

glänser över allt annat i sitt överdådiga, lätt pampiga artisteri och konstnärskap. Samtidigt som en 

galenskap och ett storhetsvansinne omslöt individen och blev till fiender som knäckte myten om 

personen. Kvar blev en liten utsatt sårbar människa som var allt annat än perfekt. För mig går det 

inte att tänka att Michael Jackson skulle varit något annat än det han var. Det är allt på en gång, 

perfektionism i sitt absurdum med alla dess brister vilket jag på flera sätt gestaltar och sammanför i 

den slutliga installationen.
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Slutord

Det som sker utom vår kontroll är nog det som fascinerar mig mest av allt och att se på kroppens 

förgänglighet, hur den förändras trots våra försök att modifiera den. Jag föreställer mig att den 

pågående undersökningen bara är början på en lång process som jag kommer att fortsätta arbeta 

med. En avsikt med projektet är att jag ska kunna addera samt exkludera olika objekt i den flexibla 

installationen som kan komma att varieras från olika utställningstillfällen.

Är jag på väg någonstans där jag kan förlora mig i den där känslan av att bada i skenet av Michael 

Jackson? Rulla runt som en hund i en hög av material om honom. Kanske väjer jag undan genom 

att hålla tillbaka och så må det vara för tillfället. Det här är ett första steg.

På något konstigt sätt tycker jag att Michael är min, som jag med omsorg vill ta hand om och 

skydda, men det jag egentligen gör är kanske att fortsätta exploatera honom i desperata försök att 

komma nära. Jag vill omge mig med hans identitet och gärna bara prata om honom, gräva i och 

dissekera hans livshistoria. Jag har ett behov av att gestalta det som så starkt påverkat mig och 

genomsyrat större delen av mitt liv. I och med det här arbetet har jag tillåtit mig att göra det och det 

har kanske bidragit till att kroppsobjekten får stå tillbaka. Samtidigt som jag tycker att det ena inte 

behöver utesluta det andra. Jag ser att fascinationen för kroppen och Michael Jackson definitivt 

har gemensamma nämnare som till exempel objektifiering av kvinnokroppen och Michael som 

objekt. Hur jag förhåller mig till det och objekten jag skapar. En underliggande vilja att objektifiera, 

kontrollera och äga i det eviga sökandet efter det ouppnåeliga.    
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