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Abstract 
Do ceramics have to be static? This was the question that spurred me into this work, and what kept 

me working on to achieve the possibility of motion in my ceramic objects. By combining the 

knowledge gained through my former education as an avionics technician with my interest in the 

ancient ceramic craft, I strive to create kinetic ceramic handicraft suitable for interaction with an 

audience. 

By a series of different phases I slowly go from understanding what kind of motion I want my objects 

to have, to actually realizing this motion in three-dimensional objects. Through the use of simple 

models made from corrugated fiberboard followed by more advanced plaster models, combined 

with different complementary materials such as bicycle inner-tubing and recycled aluminium cans 

among many others, I, through a vast series of testing, slowly build up a knowledge base later 

applied to the ceramic objects.  

The result is for me a success; I have found a way for me to combine ceramics with mechanics. 

Through this I have created kinetic ceramic handicraft intended for interaction with an audience. 
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Introduktion 
Jag står ensam i verkstaden. Minutiöst skrapar jag fram ett föremål ur ett gipsblock. Efter åtta 

timmars arbete under hög koncentration ligger det färdiga objektet i mina händer, det är ett 

vädurshuvud. Tillfredställelsen är stor. Jag har lyckats. Det här vädurshuvudet är mer detaljerat, mer 

symmetriskt och helt enkelt bättre än mitt förra vädurshuvud. Det är kanske nummer tio i ordningen 

av vädurshuvuden jag gjort.  Jag tillåter mig att glädjas för en stund. Men eftersom jag inte har någon 

annan strävan än att ständigt förbättras, lägger jag det åt sidan, tar upp ett nytt gipsblock, och börjar 

om. 

Menlösheten smyger sig långsamt på mig. Resultatet blir bara ett objekt bland alla andra, ett objekt 

som inte kommer att förändras, utan förbli statiskt i sin närvaro. För att ta mig vidare i det keramiska 

hantverket och hitta nya vägar, behöver jag sammanföra de olika intressesfärer och 

kunskapsområden som finns inom mig. 

Jag har under tidigare år utbildat mig till flygmekaniker samt flygtekniker, och med det följer viss 

kunskap om hur saker och ting runtom oss fungerar. Detta kombinerat med mitt intresse för 

vetenskap och livets mirakel har fört mig in på ett för mig intressant arbetssätt, där jag 

hantverksmässigt producerar delar som genom att sättas in i mekaniska konstruktioner tillför 

förutsättningar för rörelse i mina objekt. De blir inte längre statiska objekt, utan kinetiskt 

konsthantverk. 

 

Bakgrund 
På hösten 2012 var jag på utställningen Slow Art på Nationalmuseum i Stockholm. Här kunde man se 

ett urval av konsthantverk som Nationalmuseum valt att lyfta fram. 1 Jag fann många av objekten 

estetiskt tilltalande, och genom texterna som hörde till verken kunde man även få en inblick i den 

tidskrävande framställningsprocessen. Här fanns bland mycket annat Petra Schous ring och 

halssmycke Boa och Lotta Åströms halssmycke Ur anor, samt skulpturer av bland annat Margit 

Brundin och Eva Hild. Men det som slog mig med utställningen var hur stilla och skyddad den var.  

Här fanns alltså konsthantverk av stor variation. Livfulla, lekfulla och inbjudande, men ändå befann 

de sig bara där, i ett skyddat, statiskt tillstånd. Helena Sandströms halssmycke av äggskal och 

guldtråd är t.o.m. så bräckligt att det måste hanteras med största varsamhet.2 För mig känns det som 

att man förlorar någonting med den här skyddade miljön.  

Som konsthantverkare känner jag mig privilegierad som får vara delaktig genom att med mina 

händer skapa dessa oerhört taktila objekt. Om man sätter ett sådant objekt i en glasmonter tycker 

jag att man berövar en betraktare på en känslig och intressant upplevelse. I en värld som alltmer 

domineras av datorer tror jag att många längtar efter saker man kan uppleva med flera sinnen, 

däribland känseln. Lidewij Edelkoort, curator till textilutställningen Talking Textiles, menar också på 

                                                           
1
 Utställningen Slow Art pågick mellan den 10:e maj 2012 och 3:e februari 2013 på Nationalmuseum i 

Stockholm 
2
 Robach, Cilla. (red) Nationalmusei utställningskatalog nr 666. Slow Art. (2012): 47 
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att designers nu återupptäcker textilier som en reaktion på den ökande digitala omgivningen, och en 

längtan efter det taktila.3 

Vad skulle hända om man förde in element från andra fält och konstarter för att få ett konsthantverk 

som lockar till interaktion, för att på det viset ge mervärde för publiken? Inom konsten finns en 

kategori som kallas kinetisk konst.4 Den kinetiska konstens kärna består i att det är någonting som 

tillför rörelse i skulpturen, bilden etc. Inom detta fält är det vissa konstnärer som inspirerar mig i mitt 

arbete. 

 

Lin Emery började sin karriär som skribent på en tidning, men genom sitt jobb kom hon i kontakt 

med en skulpturstudio. Hon uppmanades att anmäla sig på en gruppkurs, och sedan dess har hon 

jobbat med skulptur på ett eller annat sätt.5 Det är hennes lust att söka nya medel att utveckla sina 

skulpturer, och hennes precision som fascinerar mig. Genom åren har hon bland annat jobbat med 

vattenkraft, magnetism och vindkraft.  

 

Theo Jansen är en annan inspirationskälla. Här främst hans Strandbeest’s, varelseliknande skapelser, 

som på ett kusligt levande sätt promenerar fram med hjälp av vindkraft. Mest är det hans 

uppfinningsrikedom som inspirerar, för här kan man finna många tekniska lösningar som möjliggör 

dessa Strandbeest’s existens.6 

 

Det finns även en hel del tekniskt avancerad keramik som inspirerar i mitt arbete. Något som står ut 

här är NASA’s Thermal Protection System, som behövs för att möjliggöra NASA’s rymdfärjors 

återinträde i atmosfären.7 Detta system består av keramiska plattor som genom sin sinnrika 

konstruktion och keramiska sammansättning har utmärkt värmetålighet och 

värmeavledningsförmåga. 

 

Syfte 
Genom att kombinera min kunskap och mitt intresse för det keramiska hantverket med min 

flygtekniska bakgrund är det min strävan att skapa förutsättningar för rörelse i mina verk. Genom 

detta vill jag undersöka alternativa möjligheter att uppleva konsthantverk. 

                                                           
3
 Makovsky, Paul. Returning to the tactile. Metropolis: Architecture Design 31 no. 8 (2012): 85-89 

4
 Jan Torsten Ahlstrand. Kinetisk konst. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/kinetisk-konst (hämtad 

2013-03-24) 
5
 Palmedo, Philip F. Unique Forms of Continuity in Space and Time. Sculpture 30 no. 10 (2011): 42-45 

6
 TED. Theo Jansen: My creations, a new form of life. 2007. 

http://www.ted.com/talks/theo_jansen_creates_new_creatures.html (hämtad 2013-03-24) 
7
 Jim Dumoulin. NASA. 1994. http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/technology/sts-newsref/sts-tps.html (hämtad 

2013-03-24) 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22PALMEDO%2C%20PHILIP%20F%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eaft%7C%7Cjdb%7E%7Eaftjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Sculpture%20%28Washington%2C%20D%2EC%2E%29%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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Frågeställning 
Hur kan jag genom att tillämpa mekanik konstruera kinetiska keramiska objekt, för att ge tillgång till 

en alternativ uppfattning av konsthantverk? 

 

Metod 
Genom tankar och skisser arbetar jag mig fram till olika sätt att skapa förutsättningar för rörelse i 

mina keramiska objekt. Dessa idéer för jag sedan över till enklare wellpappmodeller, där jag på ett 

snabbt och effektivt sätt kan testa känslan i rörelsen, dess styrkor och dess svagheter. 

När modellerna inte längre kan ge mig användbar information, går jag vidare med att ta fram mer 

gedigna tredimensionella modeller i gips. Gips är ett utmärkt material då det ger mig möjligheten att 

efterbearbeta det och borra hål med mera, samtidigt som det är tillräckligt hållbart för att möjliggöra 

mer avancerad testning. 

En viktig del av min metod är insamlingen av olika kompletterande material som behövs för att 

möjliggöra denna rörelse. Dessa material får dela med sig av sina egenskaper till keramiken. Det kan 

handla om gummiband som tillför elasticitet, aluminium som blir skikt vid slitytor, trådar för 

fasthållning, brickor, skruvar, silikon, etc. Allt jag kan dra nytta av samlar jag in och undersöker dess 

för- och nackdelar. 

Slutligen kommer jag till en punkt då jag måste ta fram de keramiska högbrända objekten för att 

fortsätta undersökningen. Det är även här jag måste se till att allting fungerar i praktiken. Detta är 

dock en ständigt pågående process där jag utvärderar, optimerar och letar nya material och 

lösningar. 
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Bearbetning 
Jag har tagit mig an att undersöka hur jag genom att sammansmälta min kunskap och mitt intresse 

för det keramiska hantverket och min flygtekniska bakgrund kan skapa förutsättningar för rörelse i 

mitt keramiska arbete. För att utföra detta är min process uppdelad i olika stadier: 

1. Skisstadiet  

2. Wellpappstadiet  

3. Gipsmodellstadiet  

4. Teststadiet 

5. Framställningsstadiet 

6. Gestaltningsstadiet 

Detta är dock ingen linjär process, utan dessa stadier pågår ofta parallellt med varandra. Under hela 

processen pågår även en materialinsamling, där jag samlar in och undersöker de olika 

kompletterande materialen jag behöver till mina objekt. 

 

1. Skisstadiet 

 Skisser gör att jag snabbt och enkelt kan komma fram till de olika former av rörelse jag vill 

undersöka, hur jag rent tekniskt ska lyckas genomföra detta genom design, och även vilka problem 

jag kommer att stöta på och behöva övervinna för att komma vidare i processen. Utan skisstadiet 

skulle mina undersökningar ta mycket längre tid. 

När ett objekt skall framställas är det en mängd faktorer som måste tas i beaktande: 

- Vilken form av rörelse handlar det om? 

- Är det den enda delen av konstruktionen, eller bara en del av många? 

- Åt vilket håll skall delen vara rörlig, och skall den ha fysiska stopp inbyggda för att förhindra 

att den rör sig för långt? 

- Hur kraftig måste olika partier på delen vara för att klara av den belastning den kommer 

utsättas för? 

Vidare måste även andra faktorer tas med i beräkningarna: 

- Hur utformar jag delen på ett sådant sätt att den är praktiskt godtagbar att framställa både 

vad gäller formtagning och gjutning i lera? 

- Hur kan jag förhindra att delen deformeras för mycket vid bränningen? 

- Skall delen ha glasyr, och bör den i sådana fall ha plana ytor för att kunna stå stabilt vid 

högbränningen? 

Jag hade tidigt i mitt projekt tankar om att med väldigt simpla former snabbt ta fram delar som sedan 

skulle kunna röra sig genom antingen ett automatiskt motoriskt system eller genom mänsklig kraft. 

Jag hann komma en lång bit in i arbetet innan jag insåg att detta inte skulle ge mig, som utövare, 

tillräckligt stor utmaning, eftersom jag genom enkla skisser och simpla modeller redan kunde räkna 

ut hur jag skulle göra och hur rörelsen skulle te sig. Det kändes som att jag redan utfört det innan jag 

ens hunnit börja. 
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Det var i detta skede jag började se mig om efter andra mer avancerade sätt att göra mina 

konstruktioner. Jag tittade bl.a på humanoider; hur dessa robotar ser ut, vad som används till 

muskler, hur leder och kopplingar ser ut, samt hur jag uppfattar deras rörelser.8 Jag hittade också en 

intressant konstnär, Nemo Gould, som med återvunnet skrot bygger kinetisk skulptur i form av 

robotar.9 Men det är något med robotars rörelser som stör mig, allting är för precist eftersom 

delarna är maskinellt anpassade för varandra. 

Jag insåg snart att för att hitta det jag sökte var jag tvungen att vända mig till den levande världen. 

Det finns ju faktiskt någonting som möjliggör rörlighet och som har utvecklats under miljontals och 

åter miljontals år. Något jag själv tidigare studerat mycket eftersom jag under lång tid eftersträvade 

att utvecklas som tecknare, nämligen skelettet och anatomin. 

Jag blev snabbt fascinerad av leder och dess utformningar, och jag studerade många olika former av 

djur; hästar, hjortar, fiskar och givetvis människor, och jag insåg snabbt hur stora likheter det finns 

mellan de olika arterna.  

Jag blev till slut intresserad av att veta om rörelsen i en ryggrad hos en människa beter sig 

annorlunda i jämförelse med en fisks. Men jag insåg att om jag endast skulle ägna mig åt detta skulle 

jag alldeles för snabbt stå sysslolös, därför bestämde jag mig också för att jämsides undersöka en 

mycket mer avancerad konstruktion, något som skulle bestå av en mängd olika delar. 

 

 

 

                                                           
8
 Humanoid. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/humanoid. (hämtad 2013-03-24) 

9
 Judy Arginteanu. Automatonic. American Craft 72 no. 6 (2012): 35 
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2. Wellpappstadiet 

Wellpapp är ett billigt och tillgängligt material, vilket lämpar sig ypperligt när det gäller att snabbt 

framställa modeller. Här kan jag med mallar enkelt skära ut de former jag vill ha, repetera dessa och 

slutligen sammanbinda dem på olika sätt och med olika material. Eftersom modellerna består av 

wellpapp kan jag lätt skära bort eller limma dit bitar, göra hål eller ändra konstruktionen allt 

eftersom problem uppstår. 

 

Den stora nackdelen med wellpappmodeller visade sig rätt tidigt, då jag insåg att modeller som 

tycktes fungera utmärkt i detta stadium knappast skulle fungera i praktiken. Det relativt mjuka 

papperet gör att det finns en liten elasticitet vid kontaktytorna, något som bränd keramik inte har. På 

grund av detta har jag ofta fått tänka om angående hur jag ska lösa vissa tekniska problem. Det 

visade sig t.o.m. att det keramiska objekt jag trodde skulle bli allra enklast att framställa egentligen 

var svårast. 

I wellpappstadiet kan jag lätt kontrollera hur olika delar av en konstruktion beter sig, exempelvis på 

en böjbar led. Där lärde jag mig att för att över huvud taget få till en böjning i leden måste ”foten” 

antingen röra sig framåt genom glidning mot underlaget, eller genom att den övre delen böjes 

framåt. Med detta räknade jag snabbt ut att för att den konstruktionen skulle fungera var jag 

tvungen att tillföra flera delar i konstruktionen.  
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3. Gipsmodellstadiet 

När det gäller mer avancerade tester kommer wellpapp till korta och jag måste gå vidare med mer 

gedigna tredimensionella objekt, och väljer därför att framställa modeller i gips. Gips är för mig ett 

väldigt hantverksnära material, som när man tillämpat sig de färdigheter som krävs för att hantera 

det möjliggör framställande av i princip vilka former som helst. Här har jag återigen väldigt stor nytta 

av skisstadiet, eftersom jag redan där, genom design, kan bestämma mig för hur jag möjliggör 

framställandet av ett objekt.  

Gips är relativt billigt, det är snabbt och enkelt att gjuta, samtidigt som det är tillräckligt starkt för att 

ge fullgoda modeller vid mer avancerad testning. Att tälja och skrapa fram gipsmodellerna är ett 

slitsamt arbete, men tack vare det gedigna skissarbetet kan jag arbeta snabbt och målmedvetet. En 

stor fördel med att egenhändigt ta fram gipsmodeller är att jag kan styra antalet formdelar samt att 

jag kan se till att de olika delarna passar ihop med varandra. 

 

 

 

4. Teststadiet 

Tanken med mina objekt är att delarna i konstruktionen arbetar tillsammans som en enhet. Varje del 

har alltså en funktion som är nödvändig för att objektet skall bete sig som jag vill, och det är de 

kompletterande materialens uppgift att se till att dessa delar samverkar med varandra. 

När det gäller de kompletterande materialen samlar jag ihop och överväger allt jag kan komma över. 

Ett av mina favoritmaterial, p.g.a. dess egenskaper, är innerslang till cykelhjul. Ett relativt billigt 

material med lång livslängd, som jag använt till vitt skilda uppgifter i mina objekt. En stor del av min 

tid går åt till att utforma alla dessa delar och sedan undersöka hur de beter sig. 

Till skillnad från modern teknik där ingenjörer kan designa och testa sina föremål med hjälp av 

datorer och matematiska uträkningar innan man ens påbörjar tillverkningen av själva föremålet, får 



11 
 

jag backa ett steg eftersom jag måste ta hänsyn till många oförutsägbara faktorer. 10 Inom industrin 

är det en självklarhet att man kan tillverka exempelvis en metallbult med en viss diameter och jag har 

själv under min flygteknikerutbildning svarvat metallföremål med hög precision. I denna förening 

mellan mekanik och keramik, är det enda självklara att ingen del kommer vara den andra precis lik.  

 

 

 

Det är en lång och utdragen process att utforma alla de delar som behövs för att exempelvis en led i 

en konstruktion ska röra sig på ett korrekt sätt, ha rätt motstånd, och tillräcklig kraft för att kunna 

återgå till sitt ursprungsläge när jag tar bort belastningen.  

 

 

 

                                                           
10

 Bedford, Anthony och Fowler, Wallace. Engineering mechanics: dynamics. 3. uppl. New Jersey: Prentice Hall, 
(2002): 4 
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5. Framställningsstadiet 

När jag gjort alla dessa skisser, modeller och tester är det dags att framställa de objekt som ska 

användas i praktiken. Den här delen av arbetet är tidsödande p.g.a. tillverkningsprocessen, och det är 

därför väldigt viktigt att jag utnyttjar de andra stadierna till fullo så att jag inte är tvungen att helt 

upprepa detta stadium. 

Här händer något som ger stora konsekvenser för de material jag ska foga samman mina objekt med. 

När jag plockar ut mina föremål ur keramikugnen upptäcker jag att delarna har förvanskats. 

Gjutskarvarna som jag hade putsat bort har växt ut igen vilket medför att delarna inte passar ihop 

längre, och hålen som jag borrat har fått sylvassa kanter. Vissa delar har sjunkit ihop, medan andra 

delar har blivit skeva. Keramiken har obarmhärtigt påmint mig om sina egenheter och hur pass 

oförutsägbart detta material kan vara. 

 

 

 

Plötsligt fungerar inte mina konstruktioner längre, det tidigare så kraftiga murarsnöret skavs av p.g.a. 

hålens vassa kanter, aluminiumskikten som tidigare kunnat limmas till kontaktytorna utan problem är 

nu omöjliga att limma tack vare den utåtstående gjutskarven. I min iver att testa och utforska har jag 

bortsett från det faktum att gips som testmodell har den svagheten att det trots sin styrka är relativt 

mjukt, och kontaktytor och hål därför med lätthet format sig efter de andra materialen.  

Men där det finns problem, där finns det också lösningar. Jag återgår helt enkelt till teststadiet och 

provar mig fram till hur jag kan anpassa de kompletterande materialen efter de nya 

förutsättningarna. För mig är det här också mycket av vad mitt arbete handlar om, att som en 

mekaniker hela tiden hitta lösningar på de problem jag ställs inför. 

 

6. Gestaltningsstadiet 

Det jag finner svårast av alla stadier i min process är arbetet med hur detta skall upplevas. Något som 

är viktigt för mig är att betraktaren inte bara skall vilja, men också våga ta sig fram och interagera 

med objekten, för det är då objekten kommer till sin rätt. Varför skulle jag annars konstruera objekt 

som kan röra sig om de aldrig rör sig?  
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Det är många frågor som jag kommer att behöva en verklig publik i en reell situation för att kunna 

besvara. Hur kommer en besökare att läsa in mina objekt? Som några slags varelser skapade av en 

galen vetenskapsman, eller konstruktioner gjorda av en tekniker? Kommer publiken att uppfatta 

porslin som något för ömtåligt att hantera även om jag gör klart för dem att det är det som är 

meningen? Hur kan jag skapa en miljö som inbjuder och lockar en besökare till interaktion? 

Om någon vågar sig fram för att interagera med mina objekt, då blir denna inte bara en iakttagare av, 

utan också en användare av, objekten. Miroslaw Rogala har inom interaktiv konst också introducerat 

ett uttryck för detta: (v)user. En blandning mellan engelskans (viewer) och user, alltså någon som är 

både en betraktare och en användare av ett interaktivt konstverk.11 Min förhoppning är att andra 

besökare ser detta beteende, och kanske själva vågar sig dit för att interagera med objektet. Men jag 

ser också en fara med det, eftersom användaren blir en del av objektet och därmed hamnar i fokus, 

vilket kanske avskräcker vissa besökare från att närma sig objektet. 

 

Resultat 
Under arbetets gång har jag ofta slagits av hur lika mitt förhållningssätt till både det keramiska och 

det mekaniska är. Jag har kommit att behandla mina skapelser som system, eller helheter, som 

består av många olika delar, där varje del i konstruktionen är viktig för att uppehålla systemet, vilket 

material delen än består av. En stor del av mitt arbete har handlat om att finna lösningar på 

problemen som uppstått, för att kunna möjliggöra konstruktionen av dessa system. 

När jag i början kom in på detta arbetssätt kändes det lite svårt och distanserat. Men allteftersom 

arbetet flutit på har det känts mer och mer naturligt, och jag kan även genom att tänka tillbaka till 

mitt första år på Konstfack se att jag länge har arbetat på ett liknande sätt, om så på en mer 

skissartad fantasifull nivå. Under hela mitt första år dagpendlade jag mellan Gävle och Stockholm, 

vilket gav mig över fem timmar om dagen till reflektioner och skissarbete. När jag tittar igenom 

skissböckerna är det tydligt att jag redan då var intresserad av inte bara det keramiska objektet, utan 

även av allt runtomkring. Det är nog också därför jag har gått in så mycket i gipsarbete, eftersom det 

lägger till ytterligare en dimension av kunskap. 

Jag har också tidigare känt en stor press angående mina keramiska objekt, eftersom jag inte har 

hittat något syfte med dem, annat än att ständigt tillverka nya för att förbättras tekniskt och 

bildmässigt. Men hur mycket ska man behöva förbättras innan man väljer att gå vidare? Med det här 

arbetssättet känns det som att jag tagit ett stort steg i rätt riktning. 

Är jag då nöjd med mitt resultat? Mitt arbete har till stor del gått ut på att upptäcka sätt att skapa 

rörliga, kinetiska, keramiska objekt, och i det avseendet har jag lyckats. Jag har genom att blanda 

keramik med mekanik fått fram objekt som är ämnade att interagera med.  Jag har också lärt mig 

mer om hur jag själv arbetar och det har utvidgat min egen syn på vad konsthantverk kan vara.  

Men det är endast med facit i hand jag kan veta om mina objekt kommer fungera i en praktisk 

situation, med en verklig publik.  
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Appendix 
 

Examinationen 
Till skillnad från tidigare redovisningar och dylikt, kände jag mig mycket mer förberedd och säker på 

mig själv under examinationen. Detta tack vare att man i examensprojektet verkligen har fått ta 

ställning till sina val, och framför allt att man samtidigt som arbetet gjort en väl genomarbetad 

rapport. 

Examinationen såg jag som ett forum, där mina verk sattes i centrum och där alla fick vara delaktiga i 

att kommentera samt komma med idéer och förslag. Tack vare detta kunde jag ta mig framåt i 

arbetet inför slututställningen, och kunde genom de brister jag blev uppmärksammad på i mitt 

arbete även bestämma mig för att delar av mina verk skulle omformas. Detta ledde till att jag efter 

examinationen kunde ta nya tag och t.o.m. producera två helt nya verk, något som verkligen gjorde 

att jag kände mig väl till mods inför Konstfacks vårutställning. 

 

Slututställningen 
Eftersom mina verk var av en sådan natur att de skulle interageras med genom besökarna, var det 

viktigt att jag verkligen fick till de så kallade ”säkerhetsanordningar” som krävdes för att mina verk 

skulle fungera. Inte bara för att verken i sig skulle hålla, men även att besökarna inte skulle skadas på 

något vis. En stor del av tiden gick därför åt till detta, och i efterhand kan jag se att det gav utdelning, 

eftersom inte en enda del gick sönder under hela utställningen trots de hundratals människor som 

interagerade med mina verk. 

Utställningen i sin helhet var väldigt lyckad. Många människor kom tillbaka för att tacka för att de fick 

vara med om den upplevelse mina verk gav dem.  Jag märkte tydligt hur i princip alla som fick träffa 

mig och interagera med mina verk blev fascinerade och ville veta så mycket som möjligt. Jag insåg 

dock rätt snabbt ett problem. Om jag inte stod vid mina verk och rörde dem, var det inte alls så stor 

del som intresserade sig, många gick bara förbi utan att ägna en extra blick åt verken.  Det var alltså 

stor skillnad på att uppleva verken med mig gentemot att uppleva dem ensam. 

I framtida utställningssituationer måste jag fundera på hur jag ska få besökare att på ett lättare sätt 

våga sig fram och interagera. Att sätta upp en skylt där det stod att man fick röra verken fungerade 

inte så överväldigande bra, eftersom det oftast ledde till att besökaren endast strök med fingret på 

något verk. Jag tror att en tillhörande videoinstallation skulle fungera ihop med verken, för att visa på 

vilka sätt jag vill att man ska uppleva rörelsen i respektive verk. 

 

Projektet 
Jag har dragit stor nytta av detta projekt p.g.a. att jag har lärt mig väldigt mycket om hur jag själv 

arbetar och har utvecklat en för mig passande arbetsmetod.  Tack vare publikkontakten under 

utställningen har jag även om och om igen fått berätta om mitt arbete, vilket inte bara har fungerat 

som en bra övning, utan även som en slags kritisk granskning av mitt arbete där publiken får säga sitt. 
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Genom publiksamtalen har jag även fått bekräftat att många längtar efter konst och konsthantverk 

som man får uppleva med fler sinnen än sin syn. Det har varit fysiskt utmattande att hela tiden vara 

nära sin publik, men samtidigt väldigt uppmuntrande, och det känns verkligen som att det finns en 

plats för mig i vårt ämnesområde. 

För att utvecklas vidare behöver jag även studera andra områden närmare, som exempelvis fysiologi 

och anatomi. Samt att jag skulle kunna få stor nytta av att skapa mer automatiserade möjligheter till 

rörelse, med hjälp av exempelvis motorer, eller mer klara instruktioner om hur verken kan 

interageras med.  

Projektet har verkligen gett mersmak, och det gäller nu att knyta ihop alla lösa trådar och se till att 

man kan fördjupa sig i detta. 
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