
1



Sammanfattning

Om den plats som vi befinner oss på, oavsett var vi är. Där finns ett inom och ett utanför men också 
ett mellan, ett slags gränsland. Här blandas tanke med kropp, det faktiskt upplevda upplöses och 

blir ett med drömmen. Här grusas gången mellan verklighet och fiktion.
Oavsett om platsen har en fysisk förankring eller ej så är den svår att beskriva. Platsen tycks inte 

ha någon färg och inte heller något kön.

Mitt kandidatprojekt är ett undersökande av plats – mental såväl som fysisk. Via 
filosofi, sociologi och bildteori undersöker jag utöver temat ”plats” även ämnen så som 
verklighet, närvaro, abstraktion, sanning och imitation. På många plan är mitt praktiska 
och teoretiska arbete ett undersökande i just ”arbete”, det konstnärliga skapandet.
Genom text, rörlig bild och installation har det praktiska arbetet tagit form. De nämnda 
uttrycksformerna är också de som visades i samband med Konstfacks vårutställning 2013. 
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Huvudbry – ett slags förord

Det här handlar varken om Ingmar Bergman eller partikelfysik.
Låt oss prata om Ingmar Bergman och partikelfysik!

“Finns det en övergripande förklaring till alltet som omger oss? Och vad är det vi möter 
sen, bakom de nya svaren?”1 frågar Peter Sandberg sina lyssnare i radioprogrammet 
Filosofiska rummet. Samtalet tar vid och frågan bollas mellan honom Ulf Danielsson, 
teoretisk fysiker, och filosofen och författaren Lars Gustafsson. Svaren dröjer för att 
så småningom utebli men resonemangen är många. Huruvida det finns en förnimbar och sann 
verklighet mellan jaget och det som finns “där ute” diskuteras. Och då vi endast kan 
uppfatta den värld som omger oss, via våra sinnen tycks tanken på objektivitet 
ifrågasättas.2 
Ett tema som följer är den kring verklighet. Finns det en “verklighet” som existerar 
oberoende av oss och hur närmar man sig och talar man om den? Bland de teoretiska 
argument som berörs talar Ulf Danielsson om strängteorin och om flera dimensioner än 
endast de som vi kan uppfatta med våra sinnen. I talet om elva dimensioner, kvantfysik 
och dess förmåga att låna från framtiden - om kvarkar som uppstår ur tomma intet och om 
partikelfysik, förlorar jag inte intressen men kanske en förmåga till att förstå. 
Jag undrar om det tillsynes mätbara, de teorier som är förankrade i naturvetenskapen, är 
“mer” verkliga än det icke-mätbara i våra upplevelser, de erfarenheter som fyller våra 
kroppar och är en del av vår vardag. 
Med radioprogrammet “Om fysik och verklighet”, som en av flera referenspunkter tänkte jag 
i den här uppsatsen före ett resonemang kring begreppen sanning och verklighet. 

Ännu en undran kring sanning och upplevelsen av verklighet väcktes under den föregångna 
sommaren då jag läste en universitetskurs inom ramen för filmvetenskap. Den hade sitt 
fokus på Ingmar Bergman och hans filmproduktion. Den korta sommarkursen tog även upp 
aspekter av hans litterära- och dramatiska verk. Tillsammans med en handfull filmer som 
jag under perioden såg, kom jag även att läsa en biografi om Bergman.3 Den väckte 
intresse men inte för Bergman som person utan snarare inför hur författaren valde att 
tala om honom. Han tycktes ha en vilja att hitta en “sanning” om honom. Biografin, sett 
ur mina ögon, var medskapare i mytologiserandet av Ingmar Bergman. Biografin gav uttryck 
för något som jag uppfattar vara en allmän vilja - att veta huruvida verk är baserad på 
en verklighet eller ej, liksom att en ville utröna vad som är självupplevt, “sant” och 
vad som är fiktivt. 

Verklighet och fiktion tycks vara varandras motsatser. Men då idén om verklighet kanske 
är ett pågående bygge och ingen självklarhet står inte verklighet och fiktion i kontrast 
till varandra. Kvar blir en otydlig gränsdragningen, en grusad gråzon och det är vad mitt 
praktiska arbete till stor del handlar om.

1 Filosofiska rummet, 28 december 2008
2 Filosofiska rummet, 28 december 2008
3 Timm, 2008
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Jag söker inte för att hitta svar. Istället söker jag för att konfronteras med nya 
frågor.

Den konstnärliga praktiken handlar för mig om ett upptäckande och om att hitta nya vägar 
till förståelse. Processen med ”dag och natt gjorde Happy. brott mot ljus” vilket är 
titeln på mitt kandidatarbete liknar jag vid ett letande. I ord och bild rör jag mig 
kring ”verklighet” som ämne – hur vi med våra sinnen upplever den och hur världen 
uppträder inför oss, genom våra erfarenheter och via oss som subjekt. Det är en fråga som 
kan tyckas vara ogripbar. Men då jag många gånger upplever vår omgivning vara just 
fragmentarisk och bortom förklaring, låter jag det vara så. 

Tyget jag har framför mig, jag tar isär det och jag sätter ihop det igen. En ny bild 
uppstår. Dekonstruera och återuppbygga. Bakom kameran tar jag ett tillsynes suddigt foto, 
men för mig tycks det klarare än den skarpa bild med samma motiv som är placerad bredvid. 
Kanske säger min upplevelse av bildens abstraktion och ”suddigheten” något om mig snarare 
än om fotografiet. Med våra sinnen upplever vi vår omgivning och med våra erfarenheter 
gör vi något med våra intryck. Mot den bakgrunden föreställer jag mig att verkligheten, 
världen, omgivningen, den gemensamma plats varifrån vi hämtar våra intryck, inte vara en 
till antalet utan flera - eller för att komma min tanke närmre, upplevelsen av 
verkligheten, tiden och rummet.

1.2 Syfte och frågeställningar

Världen så som den verkligen ter sig, finns den? Finns det en gemensam uppfattning om hur 
sammanhangen som vi själva är en del utav och de som uppträder på avstånd, är beskaffade? 
Min ambition är självklart inte att försöka besvara dessa frågor utan att i bild och text  
få utlopp för ett sökande. Med den digitala bilden, det färgade sidenet och orden som jag 
formulerar mig med, tänkte jag föra ett resonemang kring verklighet, fiktion, 
varseblivning och närvaro. Temana fungerar både som inspiration och utgångspunkt i mitt 
praktiska såväl som i mitt textarbete.

1.3 Tillvägagångssätt och mål

Fragment från min omgivning, jag samlar på dem. Ord och anteckningar läggs på hög. 
Bilder, mina och andras sparas och får sin plats i en pärm. Eller så får de fortsatt liv 
i datorn. Där tappar de sin ”fysiskhet” och en fråga kring materialitet och 
immaterialitet tar vid. Men i denna stund får de resonemangen dröja. 
Förståelser hämtar jag från andra människors historier och teorier. Jag föreställer mig 
att deras utsagor kan nyansera bilden av den verklighet som är min egen. Margit och 
Derrida – jag speglar min erfarenhet i deras ord och tillsammans säger de något om min 
såväl som deras syn på världen. Via deras tankar och mina egna kommer jag att belysa min 
egen konstnärliga process och resonera kring ämnet verklighet/plats. Och en fråga som gör 
sig påmind är; hur hittar jag, vi närvaro i ett sammanhang där känslan av frånvaro är 
återkommande och alltmer påtaglig.

Görandet har i det här arbetet till stor del kommit till uttryck i ord. Och många gånger 
har orden handlat om ett görande. Jag tycks skriva om ett görande och gör ett skrivande. 
Utöver ord använder jag mig, i mitt praktiska arbete, av den digitala bilden. Den är 
rörlig och ibland stilla. Jag klipper filmen, jag klipper i tyget. Bitarna hittar en ny 
plats och jag syr ihop dem igen. Färgning är en av de traditionellt textila tekniker som 
jag använder mig av. Och då ett nytt material tar form framför mig, provar jag att måla 
och spraya på det. Möjligt är att jag gör något helt annat. I stunden av görande är min 
process intuitiv. Ibland stannar jag upp, tar ett steg tillbaka och tänker på nytt. 
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Tanke, material och teknik – de turas om att leda arbetet framåt, bakåt och åt sidan. 
För, jag ser nog inte arbetsprocessen som linjär. Oftast tar den nya vägar och oftast har 
jag som tanke att ge mig hän för de nya tankar som dyker upp under processens gång. På så 
sätt har jag under tiden för det här kandidatprojektet arbetet med en mängd olika mindre 
arbeten som tillsammans har varit delaktiga i min process oavsett om de i arbetets 
slutskede kommer att bli visuellt synliga eller ej.
Jag har haft som ambition att vara accepterande inför de impulser som under arbetets gång 
har dykt upp liksom att jag har haft en vilja att inte värdera på förhand. Då jag samlar 
in de material och tankar som tillsammans formar mitt arbete sker det fragmentariskt, 
lösrycks och i många fall ogrundat. Jag förlitar mig på en känsla, som i sin tur kanske 
grundar sig på en erfarenhet och/eller en längre tankeprocess. Insamlandet är en slags 
undersökning och då jag använder mig av de uppsamlade fragmenten på ett nytt eller annat 
sätt utmanar de förhoppningsvis mitt invanda seende. (inspirationsbilder, se sida 11)
 
Att arbeta med bild och icke-verbal media är vad jag brukar göra. I arbetet med 
kandidatprojektet har jag även velat arbeta med text och ord på ett för mig annorlunda 
sätt. Jag har på ett intuitivt tillvägagångssätt arbetat med ord - ord med mening 
och/eller ord som bild. Resultatet har blivit en text som bär titeln ”dag och natt gjorde 
Happy. brott mot ljus” och jag ser den som en fristående del av min konstnärliga 
gestaltning, likväl som att den är avhängig de föremål som kommer att bli en rumslig 
gestaltning tillsamman med de filmsekvenser jag i denna stund arbetar med. De olika 
delarna – rörlig bild och installation - har jag som mål att visa i slututställningen. 
Jag kommer i den här procesbeskrivningen göra ett utdrag ur texten ”dag och natt gjorde 
Happy. brott mot ljus” men inte visa den i sin fulla längd. Texten fungerar också som en 
slags grund för de ord som kommer att utgöra en del av filmsekvenserna. 

1.4 Definitioner
- om plats, verklighet, sanning, närvaro och frånvaro

Inledningvis och längre fram i uppsatsen använder jag begrepp så som plats, verklighet 
och upplevelsen av de två. Jag tänker mig att dessa begrepp inte är fixerade i mening 
utan skiftar i innehåll/förståelse. Det är också anledningen till att jag i det här 
arbetet väljer att fokusera på just dessa begrepp – för att vrida och vända på dem och 
visa på deras mångsidighet. Jag har som vilja att försöka nyansera, abstrahera och 
konkretisera dem. Ibland klarnar dem medan begreppen i vissa stunder tycks vara svåra att 
förstå. Ibland uppstår de som fragment och i andra stunder som helheter.
Som jag tidigare har nämnt föreställer jag mig verkligheten, eller upplevelsen av 
verklighet vara varierad beroende på vilka erfarenheter vi som människor bär på. Och 
verkligheten så som den faktiskt verkar te sig, det vill säga så som vi gemensamt talar 
om den i vardagen benämner jag ibland som ”plats”. Med plats menar jag också den 
personliga upplevelsen av verkligheten, det vill säga på vilket sätt, som den uppträder 
för mig personligen. Min upplevelse av ”plats” är kanske inte likvärdig med din. Om det 
försöker jag i uppsatsen att prata om. I kapitlet Teoretisk inspiration refererar jag 
till andra människors personliga upplevelser och liksom att jag försöker belysa temat 
”plats” med teori. 

Då jag upplever våran nutid som fragmentarisk och att en verklighet utan fysisk 
förankring, en digitaliserad värld tycks få allt större utrymme i människors vardag, 
försöker jag i min gestaltningsprocess beröra ämnen som närvaro och frånvaro. Det är 
också ett tema som dyker upp i delen med teoretisk inspiration.
Och då jag i relation till förståelsen av verklighet talar om en föränderlighet, om 
skiftande förståelser och att det inte tycks finnas en fixerad mening föreställer jag mig 
inte heller att det finns en entydig sanning. Mot den bakgrunden har jag inte som 
ambition att hitta svar eller att besvara/leverera lösningar. Istället har jag som vilja 
att ställa ny frågor.
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1.5 Disposition

Jag har delat in den här processbeskrivningen i tre textdelar varav den första delen 
inleder och ställer frågor och fungerar som en slags personlig introduktion till ämnet 
”verklighet”. Verkligheten , världen platsen rör jag mig kring i kapitlet ”Teoretisk 
inspiration”. Där belyser jag ämnet med utgång från ett par personliga upplevelser som 
inte är mina egna men ger även exempel från bildteori, språk- och sociologiska studier.
Urvalen är personliga och visar tillsammans upp en bild som jag anser vara relevant för 
mitt arbete.

Mellan den teoretiska inspirationen och den sista delen som handlar om den skapande 
processen har jag placerat en bild- och textbilaga som jag refererar till löpande i 
uppsatsen.
I den sista och tredje textdelen varvar jag intryck från min omgivning, ”Tryck utifrån” 
med tankar kring min egen process, ”Tryck inifrån”.
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2. Teoretisk inspiration

2.1 Poststrukturalism och dekonstruktion

Genomgripande för den litteratur, text och artiklar som jag har läst och refererat till i 
den här uppsatsen är dess koppling till poststrukturalismen. Ibland är kopplingen uttalad 
medan jag ibland tycker mig se spår av den. Bitvis och fragmentariskt har jag tagit dess 
teoribildning till mig och kommit att använda mig av den likt en metod.
Jaques Derrida har med sina tankar kring dekonstruktion påverkat min förståelse för såväl 
människor som jag träffar i min vardag, min omgivning liksom till materialet som jag i 
min konstnärliga praktik hanterar. Personligen handlar det om att inte missledas av det 
uppenbara och av det språk i form av tal, ord och symboler som omger det. Liksom att jag 
har en vilja att ta mig bakom representationer, det vill säga agera och försöka se och 
uppleva på ett icke-förväntat och normkritiskt sätt. Kanske handlar det också om att 
bryta ner för att sedan försöka att sätta ihop - dekonstruera och återuppbygga - en 
process som jag tror kan möjliggöra en ny förståelse.

Ett försök till att utröna en grundtanke i Derridas idé kring dekonstruktion görs i boken 
“Verbalising the Visual. Translating art and design into words.”4 liksom att jag hittar 
information om honom och hans teorier under ett radioprogram av Filosofiska rummet.5 Hans 
teori återfinns främst inom litteratur- och språkvetenskapen men spelar idag en teoretisk 
roll inom andra vetenskapliga discipliner.
Han tycks mena att en bokstav eller symbol har flera ingångar till förståelse då de 
enligt honom inte har endast en fixerad mening. Språket är mångfacetterat och kan därmed 
förstås på flera än ett sätt, (i likhet med den “verklighet” som jag i denna text talar 
om). Dekonstruktionen tycks ha som ambition att synliggöra de inneboende motsägelser som 
ett ord eller symbol har. “Meanings are never fixed, they are always open to differences 
of interpretations.”6

Binära oppositioner är en term som som ofta uppträder i samband med dekonstruktion som 
term. Exempel på en binär opposition eller dikotomi är ordning och kaos, natur och 
kultur, det vill säga språkliga oppositioner som ger uttryck för en hierarki då den ena 
parten alltid har ett överläge.7

Mot den bakgrunden synliggörs språkets möjlighet till kommunikation men också dess 
förmåga till att vilseleda och vara förtryckande. Dekonstruktionen tycks också möjliggöra 
en tillsynes oändlig process. Meningen är pågående och föränderlig och verkar vara utan 
ett slut.8 En tankegång som personligen attraherar mig då jag vill lösgöra mig från 
representationer och enkla lösningar.

Derrida dyker upp på mer eller mindre oväntade ställen. Hans teorier var under tiden jag 
läste genusvetenskap förknippat med ”diskurs”. Han gästspelar i filmen “Ghost Dance” där 
han uppträder som sig själv. Sett ur mina ögon har filmen inte en tydlig berättelse utan 
talar och problematiserar kring ämnen såsom tiden och upplevlsen av den: 
“...To be inside and outside at the same time. To be the one who sees and the one who is 
seen. Enter the space where space becomes time and time stops still. To escape from time 
forever.”9

I likhet med Jaques Derrida ses Jean Baudrillard som poststrukturalist. I filosofen 
Fredrika Spindlers artikel som behandlar ämnet verkligheten, belyser hon dess 
mångtydighet genom den franska filosofen Jean Baudrillard. “Varför det finns något 
snarare än ingenting” är enligt henne en av de stora filosofiska frågorna vilken även 
kommer till uttryck i radioprogrammet Filosofiska rummet.10 Baudrillard vänder upp och ner 
på frågan och enligt henne ställer den franska filosofen sina teorier kring varat och 
verkligheten i relation till teknik och media. I mötet med vår nutid, den digitala värld 

4 Clarke, 2007, s. 80/81
5 Filosofiska rummet, 16 januari 2005
6 Clarke, 2007, s. 80/81
7 Clarke, 2007, s. 80/81
8 Clarke, 2007, s. 80/81
9 McMullen, 1983
10 Filosofiska rummet, 28 december 2008
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som är en del av allas våran vardag - utmanas vår idé kring vad som är verkligt och vad 
som inte är det. 
Baudrillard visar på möjligheten till en ständig närvaro via den digitala världen, men 
visar även på hur den samtidigt möjliggör en kroppslig frånvaro - en slags verklighetens 
paradox om vilken Fredrika Spindler väljer att skriva såhär: 

“Om paradoxen, för honom, är det sätt vilken världen formuleras, så är mångtydigheten dess sätt att 
vara till: för Baudrillard kan man inte tänka verkligheten utan illusionen, identiteten utan 
spegelbilden eller spegelbilden utan deformationen.”11

I termer av en “hyperverklighet” ger Baudrillard uttryck för ett slags upplösning av 
verkligheten genom simulering av det verkliga genom exempelvis den digitaliserade 
bilden.12

Verkligheten tycks vara sin egen projektionsyta där det är svårt att avgöra vad som 
faktiskt är talet om den och vad som faktiskt är verkligheten. Och återigen aktualiseras 
frågan kring fiktion och verklighet, avbildning och abstraktion.

2.2 Vilken är platsen – en inledande tanke

Om den plats som vi befinner oss på, oavsett var vi är. Där finns ett inom och ett utanför men också 
ett mellan, ett slags gränsland. Här blandas tanke med kropp, det faktiskt upplevda upplöses och 

blir ett med drömmen. Här grusas gången mellan verklighet och fiktion.
Oavsett om platsen har en fysisk förankring eller ej så är den svår att beskriva. Platsen tycks inte 

ha någon färg och inte heller något kön.
 

2.3 Vilken är platsen - upplevelser av verklighet 

”Herrelösa människor” är namnet på den artikel som är skriven av den grekiska författaren 
Ersi Sotiropoulos och platsen hon talar om är Aten. Staden raseras och tycks inte längre 
vara vad den en gång har varit. Aten genomgår en förändring likt Europa i stort. Hon ser 
något:

“Trots sitt glansfyllda namn är Apollongatan en smal och rätt dyster gata, bakom Atenkatedralen, i 
utkanten av Plaka. De flesta affärerna säljer kyrkliga ting, präster släntrar omkring dagarna i ända 
i sina svarta kaftaner för att vädra dem, lumpsamlare skjuter sina kundvagnar fyllda med gammalt 
järnskrot framför sig. Jag har bott sexton år i kvarteret och sett det byta skepnad många gånger: 
tömmas inför OS, då de gamla byggnaderna och hotellen renoverades och gatan förvandlades till en 
byggarbetsplats med pakistanier som jobbade uppflugna på byggarbetsställningar; kvävas i tårgas och 
fyllas av panikslagna demonstranter på flykt undan sina förföljare, för att slutligen sjunka ned i 
misär och hopplöshet under krisen. Gatan förändras men förblir densamma.”13

Ersi Sotiroupolos talar om en verklig stad. Staden är Aten och landet Grekland. Jag bor i 
Sverige och tillsammans är vi europeiska medborgare. Här finns också en annan plats - den 
plats varifån den personliga upplevelsen som är Ersis, är sprungen ifrån. En kropp av 
erfarenhet och ett huvud att tänka med. Här finns ett inom och ett utanför. Verklighet 
och fiktion. Verklighet genom fiktion. Genom fiktion, verklighet. Jag liksom Ersi är det 
filter som omgivningen går igenom - genomgår. Här finns även en igenkänning, ett slags 
beskrivande av tillstånd som är Ersis och mitt, och jag som inte ens har varit i den 
omtalade huvudstaden. Handlar det om in- och utresa? Nation, plats och kropp. Jag tycker 
om att vara här - på den plats som inte har ett namn men ett tillstånd. Låt oss kalla den 
Aten.

I staden - rummet där vi möter andra - är upplevelserna många och skiftande. Kroppen är 
en projektionsyta för in- och uttag. Genom den upplever vi och skapar sammanhang, 
förståelser av det vi erfar. Förargad och förundrad verkar Jonas Hassen Khemiri vara 
inför den stad som han växte upp i men tycker sig stå vid sidan om. Platsen är Stockholm 

11 Spindler, 2000, s. 18
12 Spindler, 2000, s. 18
13 Sotiroupoulos, 2013, s. 6-7
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och i en artikel som publicerades den 13 mars i år, talade Khemiri om projektet Reva och 
den asylpolitik som bedrivs här. I “Bästa Beatrice Ask,...” går bland annat att läsa:

“Vi har ungefär samma frisyr (även om hårfärgen skiljer oss åt). Och vi är båda fullvärdiga 
medborgare i detta land, födda inom dess gränser, förenade via språk, flagga, historia och 
infrastruktur. Vi är båda lika inför Lagen. (…)
Alla vet vad som händer annars. Men ingen gör något. I stället fokuserar vi på att lokalisera 
människor som har flyttat hit på jakt efter den trygghet som vi är så stolta över att kunna erbjuda 
(vissa av) våra medborgare. Och jag skriver “vi”, för vi är en hel av denna helhet, denna 
samhällskropp, detta vi.
Du kan gå nu.”14

Både Ersi Sotiroupolos och Jonas Hassen Khemiri talar om en stad, en plats och en 
verklighet. Berättelsen är dokumentär men ger uttryck för en personlig erfarenhet. En 
fysisk verklighet som ger ett mentalt avtryck. 

2.4 Vilken är platsen - ”non-places”
 
I likhet med Baudrillard talar Marc Augé om världen som en plats av en digital närvaro 
och en kroppslig frånvaro. Han redogör för sin teori kring plats i boken “NON-PLACES: AN 
INTRODUCTION TO SUPERMODERNITY” där han talar om slags jättestäder, “megalopolitan”. En 
plats där effektivisering premieras och ger utrymme åt bostäder, kommersiell verksamhet 
och industrier. Augé härleder huvudsakligen denna stad till Europa, vilken definieras av 
dess förmåga att skapa in- och utresa, dvs. till dess infrastruktur. I definitionen av 
denna plats talar Augé att man kan vara “närvarande” i denna stad utan fysiskt behöva 
uppleva den vilket sker genom att man ständigt har möjligheten att vara uppkopplad. Genom 
smarta telefoner, digitala bilder - datorer, telefoni och television kan man medverka 
utan att stå i fysisk kontakt till sin omgivning.15

Han rör sig kring termen “non-places” vilken bär på en inneboende paradox. Vad han tycks 
mena med uttrycket, vilket han själv poängterar är: “The place / non-place pairing is an 
instrument for measuring the degree of sociality and symbolization of a given space.”16

2.5 Vilken är platsen - avbildning av verklighet

“Dock, varje gång en konstriktning vänder sig från det uppenbart realistiska, måste de väl i någon 
mån vara för att närma sig verkligheten på nytt, men via en annan del eller en annan aspekt av den, 
som kanske bara är synlig från en ny, ännu inte skådad vinkel.”17

De inledande orden är formulerade av redaktionen i tidningen Hjärnstorm som gavs ut 
tidigare i år. Dess innehåll kretsar kring ämnet verklighet och visar på den som en slags 
paradox då de talar om en verklighet som tar sig form inom oss liksom att det är något 
som finns utanför oss. Och kanske uppfattar man försöken till att visa en slags 
“verklighet inifrån” som världsfrånvänd, fast ambitionen tycks vara den motsatta. De två 
olika perspektiven tycks uppvisa olika sidor av verkligheten.

Mot den bakgrunden föreställer jag mig inte “verkligheten” vara konstig, surrealistisk 
eller abstrakt, utan visar istället på verkligheten så som den enligt min mening kan vara 
och är - komplex, mångtydig och med flera ingångar till förståelse. Därmed tänker jag mig 
att den tillsynes abstrakta bilden kan vara mer verklig än den som uppträder figurativ 
och avbildande.

Med anledning av det kan man fråga sig vad som är avgörande för vår uppdelning av ett 
verks förmåga att vara figurativ eller icke-figurativ? Tankar kring abstraktion och 
avbildning kommer till uttryck i tidningen Paletten då Dan Karlholm, professor i 
konsthistoria, ser en utställning med samlade verk av konstnären Gerhard Richter. I 

14 Khemiri, 2013, s. 6-7
15 Augé, 2008, s. VII-VIII
16 Augé, 2008, s VIII
17 redaktionen/Hjärnstorm, 2013
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artikeln “Abstraktion och materialitet hos Gerhard Richter” talar han om konstnärens 
måleri i termer av både figuration och abstraktion och tar upp problematiken med att 
använda sig av dessa begrepp som just ett motsatspar. Användandet av dikotomin tycks för 
honom vara begränsande då det enligt honom finns flera vägar till förståelse. Och trots 
att jag inte har någon personlig erfarenhet eller relation till Gerhard Richters 
konstnärskap väcker artikeln mitt intresse just på grund av Dan Karlholm ambivalens inför 
de kategorier som används i språket kring måleri och bild. Och oftast förstås Richters 
målningar i termer av både abstraktion och figuration.18

Vidare talar Dan Karlholm om abstraktion i termer av reduktion, och menar att begreppet 
sedan 1960-talet har kommit att ha en betydelse fri från dess relation till dess motsats, 
figuration. Intressant i sammanhanget anser jag vara abstraktionens vilja att ta bort, 
reducera, liksom att göra sig fri från “föreställning, imitation och representation”. 
Karlholm tydliggör att dagens abstrakta konst inte behöver vara förenat med en ambition 
att vara icke-figurativ.19

Kanske väljer jag att se och försöka förstå det tillsynes “abstrakta” i ljuset av Dan 
Karlholms tankar kring begreppet. Jag upplever inte det som vid första anblick tycks vara  
“abstrakt” som oförståeligt utan som en annan ingång till förståelse av verklighet och 
plats. Jag tycker mig hitta en likhet i talet kring bild hos Marcia Sá Cavalcante 
Schuback. Hon är professor i filosofi och, liksom Dan Karlholm, verksam vid Södertörns 
högskola. I hennes bok “Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi & filosofins 
bilder.” talar hon om relationen mellan bild och begrepp. Jag låter mig fascineras och 
boken skapar svindel. I en rad essäer vilka hon liknar vid skisser, talar hon bland annat 
om bildens relation till begreppet verklighet.
 
“Traditionella gränsdragningar mellan det verkliga och det overkliga ifrågasätts när den 
konstnärliga innebörden av en bild visar hur bilden snarare än att avbilda det verkliga av-

förverkligar det och samtidigt närvarogör en frånvaro.”20

18 Karlholm, 2012, s. 43
19 Karlholm, 2012, s. 43
20 Sá Cavalcante Schuback, 2011, s. 13
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3.1 Anteckningar, foton och bilder från året som har gått. Tillsammans fungerar de som inspiration 
och research.
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3.2 Från ”bakom Alltet___finns Intet. map of orientation comes from within.”, 2013.
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3.3 ”light är vikten av ljus. fast är massan av tillfälligheter.”, 2013
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3.4 Överst till vänster, stillbild från film. Nederst, foto – skiss till film.
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Stillbilder från film.
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De tre översta bilderna, stillbilder från film. Nederst, skiss i form av foto.
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