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Abstract

This thesis revolves around my work Desirable Objects, an instal-

lation in glass and other materials, which deals with objectification

based on a combination of female and animal trophies. The topics in-

cluded are those that have been central to my working process; craft,

post-colonial studies, and European hierarchical dualism, where wo-

man and nature are seen as connected, but inferior. My motivation

has been to get a better understanding of underlying power structu-

res, and put this knowledge in relation to my own work. This process

has led me to make a full body casting of my own body as a method

of self-exploitation, in an attempt to expose myself to a similar po-

wer perspective. By making the dualistic connection between woman

and nature, I am commenting a phenomenon that in my view has

resulted in a similar exploitation of both.





Inledning

Under mitt första år på Konstfack har jag arbetat med
normer, ideal och oförmågan att leva upp till dem; ofta kopplat till
kropp och utseende, och framställt på ett obehagligt eller hotfullt
sätt, för att på så sätt framföra en kritisk kommentar. I början av
detta projekt ville jag arbeta med bilden av en frigörelseprocess;
att gestalta hur man lämnar normer bakom sig, bryter sig loss, går
vidare. Det som inspirerade mig i det här temat var bilden av att
ömsa skinn, att ta sig ur en gammal, begränsande hud för en ny som
passade bättre.

Bild av elefantfot
på spiselkrans

flankerad av elefantbetar
(utelämnad av

upphovsrättsskäl)

Jag tilltalades av tanken på att huden är det som står mellan
oss och omvärlden, som skyddar oss. Även en mängd andra associ-
ationer till hud inspirerade mig; uttryck som att vara tjockhudad,
att ha skinn på näsan, att bli hudflängd, att vara hudlös och så vi-
dare. Bestraffningsmetoder som att rulla någon i tjära och fjädrar,
hudstrykning, huden som trofé vid jakt och så vidare. hudstrykning = spöstraff

Bild av troférum
med uppstoppade,

exotiska djur

(utelämnad av

upphovsrättsskäl)

Ju mer jag arbetade med temat, desto mer intresserad blev jag
av huden som objekt i sig. Många av de bilder jag hittade i min re-
search visade hud som trofé, särskilt i ett kolonialt sammanhang.
Européer som reste till Afrika för att jaga exotiska djur och till-
skansa sig värdefulla troféer, bland annat i form av skinn och fällar.
En uteslutande manlig domän, och ett uttryck för makt, status och
erövring. Ett uttryck för det konstnären Kristina Matousch i sitt
arbete kallar den falliska begärsekonomin. I hennes arbete är kvin-
nan ett objekt i denna begärsekonomi, något jag vill inkludera även i
mitt arbete.1 1 Kristina Matousch, personlig

website, Tom Sandqvist, hämtat
2013-02-20.

Den litteratur som används inom konsthantverksteori är Lou-
ise Mazantis bok Superobjekter - en teori för samtidigt konceptu-
elt kunsthåndværk2 samt Jorunn Veitebergs Craft in Transition.3 2 Mazanti, Superobjekter: En teori

för nutidigt, konceptuelt kunsthånd-
værk.
3 Veiteberg, Craft in Transition.

Utöver det används litteratur och artiklar kopplade till feminism,
post-koloniala studier, västerländsk hierarkisk dualism, ekologi samt
enskilda konstnärer.





1
Syfte

Mitt fokus i detta arbete är objektifiering av kvinnan och natu-
ren, och kopplingen däremellan. Genom att i en installation blanda
mänskliga och animaliska troféer och sätta dem i samma kontext
vill jag visualisera sambandet mellan dem, objektifiering och väs-
terländsk hierarkisk dualism. I mina verk är det ofta genom glaset
som material som framställningen blir kritisk; glas är bräckligt, men
också farligt med sin skärpa. Genom att bland annat använda vasst,
krossat glas vill jag skapa ett element av skärpa för att understryka
en kritisk kommentar till fenomenet.

Min frågeställning är:
Hur kan jag genom en installation av objekt i glas och andra
material baserade på troféer, gestalta objektifiering av kvin-
nan och naturen ur perspektivet av västerländsk hierarkisk
dualism?

Som kvinna och feminist har jag automatiskt ett perspektiv som jag
inte kan eller vill bortse från. Det är ett perspektiv som följt mig
i alla mina arbeten, på ett eller annat sätt. Min utgångspunkt var
från början att arbeta med skinn, hudar och fällar, vilket sedan har
utökats med andra typer av troféer och föremål kopplade till jakt.
Jag vill genom detta arbete tänja både på mina egna, materialets
och konsthantverkets gränser.



2
Metod

Under första delen av projektet arbetade jag experimen-
terande med olika material, olika nivåer av transparens och struktur,
för att komma fram till vad som fungerade bäst inom projektets ra-
mar. Den viktigaste slutsats jag drog av detta var att genombrutna
ytor skapar intressanta skuggspel när de belyses. Under arbetets
gång och i och med att projektet utvecklats har dock detta fått un-
derordnad betydelse. Det är nu viktigare för mig att framställningen
blir läsbar, att vissa kopplingar görs även utan förförståelse. Jag
vill fortfarande utnyttja de egenskaper mina objekt har, och detta
kommer jag naturligtvis att arbeta för, men jag kommer också att ta
hänsyn till den bakomliggande tesen i hängningen.

Då mina verk alltid har en personlig grund, använder jag min
egen kropp som utgångspunkt och modell för arbetet. Det känns
svårt och självutlämnande, men samtidigt nödvändigt, då det är
mina egna upplevelser jag baserar mitt arbete på. Jag övervägde
i början av projektet om jag skulle kunna använda exempelvis en
skyltdocka att ta form på istället för min egen kropp, men kom
fram till att det skulle kännas tomt, opersonligt och fabricerat. Då
jag också använder erfarenheten av att vara kvinna som en viktig
referens i förhållande till marginalisering och objektifiering, blir
exploaterandet av mig själv en arbetsmetod i sig. Jag kan inte få
erfarenheten av exploatering om jag inte själv upplever den. Därför
har jag utsatt mig för en process som varit svår, både fysiskt och
psykiskt, och använt min egen kropp som både objekt och metod.

Detta förhållningssätt bygger till stor del på ett verk som inspi-
rerat mig oerhört mycket, och som ledde mig in på att arbeta med
hudar och skinn; Saddle av Janine Antoni. Verket utgörs av en hud Se figur 2.1

som blötts och lagts att torka över en avgjutning av konstnärens
kropp, och därefter tagits loss och presenterats för sig själv. Verket
har en stark kroppslighet, förenar mänskligt och animaliskt, och får
också en djupare innebörd av titeln, ”Saddle,” vilket betyder sadel,
att sadla, betunga, belasta. Här är det en människa istället för ett
djur som sadlas, en kvinna som beläggs med en djurhud och på sätt
och vis blir ett djur; det finns till exempel en antydan till en svans
i verket. Det är på en gång poetiskt och brutalt, något jag själv
strävar efter att uppnå i mitt eget arbete.
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Bild av “Saddle” av Jane Antoni

(utelämnad av upphovsrättsskäl)

Figur 2.1: Jane Antoni, Saddle

Processen har inneburit ett omfattande formtagningsarbete,
där jag gjort en helkroppsavgjutning i tolv delar för att få fram Se Process

ett original i gips, och därefter gjort en form i två delar i silikon
och gips som jag använder för att bygga upp mina ”skinn.” Genom
att applicera glas, silikon och andra material i dem kan jag skapa
elastiska skinn täckta med framförallt glaskross och skärvor. Glaset
är ett sätt att introducera en skärpa i objekten, ett element av fara
för att understryka en kritisk hållning. Det är också ett sätt att
arbeta med den beklädnad som hud har; hår, fjädrar, päls och så
vidare.

Sättet jag behandlar mina skinn på är inspirerade av hur djurhu-
dar bearbetas och presenteras; uppspända som vid skinnberedning,
utlagda på golvet eller upphängda på väggen. Ser man på denna typ Se figur 7.2

Se figur 7.1av skinn så har en del av dem huvuden, klövar med mera, medan
andra enbart består av skinnet som skurits rent. Detta använder jag
även i mitt arbete, där jag i vissa fall tar med händer, fötter och
huvud, och i andra fall utelämnar dem.

En av tankarna med objekten är att de ska gnistra och skapa
skuggor när de belyses, och genom detta skapa ett uttryck som
kombinerar skönhet med fara. Jag vet ännu inte hur den slutliga
installationen kommer att se ut, vilket skulle kunna vara på många
olika sätt. Det kommer att bli en process i sig, att arbeta med urval
och presentation.



3
Visuella referenser

I början av mitt arbete inspirerades jag av konstnärer som
arbetar med liknande teman som jag själv, som använder en estetik
som intresserar mig och som använder sina tekniker och material för
att understryka det budskap eller den kommentar de vill göra. Då
jag själv arbetar materialbaserat är jag mycket intresserad av de ma-
terialval som görs och hur dessa material behandlas i gestaltningen.
De tre viktigaste referenser jag använt mig av i mitt arbete är Kiki
Smith, Jana Sterbâk och Kristina Matousch. Det de har gemensamt
är att de har ett tämligen hårt tilltal, både när det gäller motiv och
material. Det är explicit och ofta provocerande, och behandlar teman
som kropp, kön, normer och integritet. Deras verk innefattar element
som jag själv vill inkludera i mitt eget arbete. De är oerhört precisa
i sina framställningar, de arbetar i relation till kroppen och använder
en mängd material av varierande status och karaktär. De arbetar
också med ett kvinnligt perspektiv, om än på olika sätt.

Kiki Smith är kanske mest känd för sina verk utifrån den mänsk-
liga kroppen, men har utforskat en rad ämnen, från naturvetenskap
till mytologi. Hennes intresse för kroppen kommer av att det är form
vi alla har gemensamt och alla har en egen upplevelse av. Till en
början arbetade hon med organ, kroppsvätskor och liknande, för att
sedan gå över till hela kroppar. Under senare år har hennes arbete
kommit att handla om naturen, mytologi och kosmos. I verk som
kombinerar människa och djur skapar hon sin egen mytologi.1 I sitt 1 Engberg, Kiki Smith: A Gathering,

1980-2005 , hämtat 2013-02-20.arbete har hon utmanat samhällets obehag inför kroppsliga proces-
ser, och samtidigt adresserat konstvärldens obehag inför så kallad
”feminin konst.” Hon var inte intresserad av egenskaper som perma-
nens och hållbarhet, till skillnad från sina manliga kollegor. Istället
använde hon tekniker och material kopplade till den kvinnliga sfären;
broderi, textil, papier-mâché, gips och skrynklat papper.

Kristina Matousch vill i sitt arbete inkludera det vackra, det
komiska, det upphöjda, det fula, det allvarliga och det låga allt på
en gång. Det är på samma gång våldsamt penetrerande och ömt
smekande; hålet vi ständigt försöker fylla med språk och mening.
För Kristina Matousch är hålet inte bara en metafor, utan en fysisk
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Bild av “Worlf Girl”
av Kiki Smith
(utelämnad av

upphovsrättsskäl)

(a) Wolf Girl

Bild av “Sirens and Harpies”
av Kiki Smith
(utelämnad av

upphovsrättsskäl)

(b) Sirens and Harpies

Figur 3.1: Kiki Smith

verklighet, som framförallt har att göra med den kvinnliga kroppen
som ett objekt i den falliska begärsekonomin. Enligt henne är hålet
det mest kraftfulla objektet, med sin egen karaktär. Samtidigt ser
hon den manliga kroppen som ett objekt för det kvinnliga begäret.
Mannen och kvinnan byter plats när begäret skiftar från den ena till
den andra.2 2 Kristina Matousch, texts.

Bild av “Cutting Cunt
av Kristina Matousch

(utelämnad av
upphovsrättsskäl)

Figur 3.2: Kristina Matousch, Cut-
ting Cunt

Jana Sterbâk arbetar framförallt med teman som kontroll, makt,
förförelse, sexualitet och sättet människan använder teknologi för att
transcendera sin egen kroppslighet. I verket I want you to feel the
way I do har en klänning tillverkad av metallnät täckts av oisolerad, Se figur 3.3

glödande nickeltråd. En del av texten som tillhör verket lyder:

I want you to feel the way I do: there is wire wrapped all around my
head and my skin grates on my flesh from the inside. How can you
be so comfortable only 5 inches to the left of me?3 3 Art History: Jana Sterbâk.

I Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic från 1987, använde
Jana Sterbâk 50 köttstycken för att skapa en klänning, som sedan
torkade i galleriet i flera veckor. Verket kommenterar vår tids be-
satthet av att motverka åldrande och förfall med hjälp av dieter,
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Bild av “I Want You to Feel the Way I do”
av Jana Sterbâk

(utelämnad av upphovsrättsskäl)

Figur 3.3: Jana Sterbâk, I want you
to feel the way I do

plastikkirurgi etc. I titeln kopplas medeltid samman med nutid ge-
nom att börja med Vanitas och avslutas med anorektisk.4 4 Page, “I Want You to Feel the Way

I Do”.2010 bar sångerskan Lady Gaga en köttklänning på MVT Video
Music Awards. Klänningen fördömdes av djurrättsorganisationer och
utnämndes samtidigt till “top fashion statement” av Time Magazine
det året. Det är oklart om designern Franc Fernandez och stylisten
Nicola Formichetti som låg bakom klänningen hade sett Jana Ster-
bâks förlaga från 1987, men det var en parallell som snabbt gjordes
av konstkritiker. I tv-programmet Ellen sa sångerskan själv följande
om klänningen och dess innebörd:

As you know, I am the most judgement-free human being on the
earth. However, it has many interpretations. For me this evening, if
we don’t stand up for what we believe in and if we don’t fight for our
rights pretty soon, we’re going to have as much rights as the meat on
own bones. And, I am not a piece of meat.5 5 The Ellen Degeneres Show, av-

snitt 1, säsong 8.
Min uppfattning är att Jana Sterbâk och Lady Gaga har liknande
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Bild av “Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic”
av Jana Sterbâk

(utelämnad av upphovsrättsskäl)

Figur 3.4: Jana Sterbâk, Vanitas:
Flesh Dress for an Albino Anorexic,
1987

motiv bakom sina köttklänningar, motiv som kretsar kring objekti-
fiering av kvinnan, de ideal detta leder till och att köttklänningen
representerar en protest gentemot detta. Den stora skillnaden ligger
i hur den presenteras; hängande i ett konstgalleri respektive buren
av en artist på en galatillställning. Även om Jana Sterbâks verk låg
mer än tjugo år före i tiden och kan sägas utgöra originalet, så blir
Lady Gagas version ännu mer drastisk när den flyttas ur ett konst-
sammanhang och ut i ett ännu större socialt, offentligt sammanhang.
I ett galleri finns ett naturligt avstånd mellan objektet och betrak-
taren; publiken kan själv välja hur nära den vill komma. Buren i ett
offentligt sammanhang tvingas alla omkring den att interagera med
den, att komma nära den utan att välja det själv. I förlängningen
tvingades också stora delar av världen att förhålla sig till den, ef-
tersom klänningen också fick enormt medialt genomslag. Genom att
använda sin status som pop-ikon skapade Lady Gaga en enorm de-
batt, som var betydligt mer omfattande än den kring Jana Sterbâks
verk från 1987.



4
Materialval

Jag är djupt förankrad i glaset som material, och arbe-
tar främst med det i olika former; framförallt skulpterat och gjutet,
blåst och krossat. Till viss del innebär arbetet också att förhålla sig
till normer kopplade till materialet glas; dess status som material,
hur det bör se ut, vilka tekniker som har högst status, vikten på
hantverksskicklighet och så vidare. Då jag är utbildad i en traditio-
nell hantverksmiljö är jag väl medveten om hur glas ”bör se ut” och
vad som kopplas till glaskonst och glashantverk. Själv är jag fram-
förallt intresserad av glas på grund av dess inneboende kvaliteter,
som också är paradoxala; det vackra och bräckliga kombinerat med
det vassa och farliga. Jag använder i mycket liten utsträckning glaset
i dess mest klassiska form, som ett helt, bearbetat objekt. Istäl-
let använder jag kristall i form av kross, och blåst glas som slagits
sönder till skärvor. Detta innebär att jag använder mitt hantverks-
kunnande genom de tekniker jag är utbildad i, men att resultatet
förhoppningsvis befinner sig långt från det traditionella uttrycket.

I sammanhanget runt troféer finns en värdestruktur; alla djur
som jagas för sina hudar, fällar, horn och betar, har gemensamt att
dessa anses som ovanliga och värdefulla statusföremål. Andra, som
noshörningshorn, används som potenshöjande medel inom traditio-
nell kinesisk medicin. De är hett eftertraktade objekt att lägga till
sin samling, en erövring. I trofésamlingar presenteras de sedan på
olika sätt; djur stoppas upp och presenteras hela, skinn bereds och
placeras på väggar och golv, som prydnader och mattor, delar av
djur görs om till funktionella objekt som askfat, papperskorgar och
så vidare. Oftast lämnas pälsen på skinnnen kvar och blir mjuka
fällar. Detta är något jag tagit fasta på i mitt projekt - hudens be-
klädnad i form av hår, päls, fjädrar, fjäll med mera. I mitt arbete
har glaset blivit en sådan beklädnad, när jag täcker elastiska skinn
i silikon med glaskross, glasskärvor och hår, eller en epoxygjutning
med fjädrar.

Glaset kommer sedan att kompletteras med andra material i fram-
ställningen. Troféer består av en mängd animaliska material, och
skapar en blandning av texturer och uttryck. Detta vill jag uppnå
även i min samling objekt. Ett av materialen jag använder är pari-
an, en porslinsliknande typ av lera som när den är bränd påminner
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ganska lite om keramik, utan mer om marmor eller elfenben, vilket
känns som lämpliga referenser i sammanhanget. Jag använder också
glasfiber, epoxy, fjädrar och hår, och kommer även att göra en brons-
gjutning i form av ett norshörningshorn. Då processen kring brons
är lång och komplicerad, kommer den inte att vara färdig till exami-
nationen, utan till Vårutställningen. Till examinationen presenteras
istället ett horn av glas, som eventuellt kommer att förgyllas för
att likna det slutliga objektet. Genom att kombinera olika material
vill jag adressera den värdestruktur som finns omkring troféer som
objekt.



5
Teori

När jag påbörjade mitt arbete hade jag en viss uppfatt-
ning om motsatsförhållanden i den västerländska världsbilden, men
ingenting om var de kom ifrån eller vad det grundades på. Jag ville
veta mer om underliggande strukturer som format vårt samhälle,
och framförallt synen på kvinnan; hur kvinnan blivit underställd
mannen, hur hennes värde blivit så drastiskt mycket lägre än man-
nens, och fortfarande är det. Jag sökte också kopplingen mellan djur
och kvinna, ett tema som intresserat mig de senaste åren, och som
återkommer hos många av de konstnärer som inspirerar mig.

Västerländsk hierarkisk dualism

Det dualistiska tänkandet återfinns i stora delar av filosofin. Un-
der 1600-talet konstaterade René Descartes1 åtskillnaden mellan 1 Descartes, La description du corps

humain.kroppen och sinnet, och hävdade också att sinnet har förmågan att
överleva kroppen. Även Immanuel Kant bidrog till den dualistiska
världsbilden, genom att placera människan i en högre moralisk ka-
tegori än naturen. Han grundade detta på åsikten att människan
är annorlunda än allt annat i naturen, vilken därför kan användas
och förstöras utefter mänskliga behov. Utifrån det dualistiska per-
spektivet att kvinnan, liksom naturen, definieras som ”den andra,”
argumenterar den feministiska filosofen Luce Irigaray för att det
manliga könet utgår från sig själv som enda subjekt, vilket leder till
en enda modell för subjektivitet. Detta ger i sin tur inte utrymme
för andra modellers existens. I hennes resonemang definieras kvinnan
som ”den andra” och som motsatt mannen, men är ändå inte separe-
rad från honom. Hon menar att en autentisk, kvinnlig subjektivitet
därmed inte kan formuleras i ett patriarkalt samhälle.2 2 Leshak, How Dualism and the

Patriarchal View of Women and
Nature as the ‘Other’ Result in the
Subordination of Women and the
Degradation of the Environment,
s. 4.

Den västerländska världsbilden har influerats starkt av denna du-
alistiska uppdelning, där mänsklig identitet separerats snarare än
kopplats till naturen. Med mänsklighet avses dock enbart den man-
liga delen, och även där endast vissa delar av den, baserat på ras.
Kvinnan (samt slavar och ”barbarer”) kopplas ständigt till natur,
passivitet, kropp och materia, vilka i sin tur betraktas som lägre
stående än mannen, tanke, förnuft och intellekt och aktivitet. I den
vetenskapliga utvecklingen blev naturen inte bara passiv, utan ”död.”
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Detta innebar att den kunde exploateras utan etiska konsekvenser.
Enligt det dominanta, västerländska perspektivet utgör kvinnan och
naturen en underordnad men nödvändig ordning för att upprätthålla
det (tämligen föraktade) dödliga, förkroppsligade jaget.3 3 Nelson, “Feminism, Ecology, and

the Philosophy of Economics”,
s. 155-162.

Det centrala temat är att den västerländska världsbilden starkt
influerats av motsatsförhållandena man – kvinna, förnuft – känsla,
sinne – kropp, aktivitet – passivitet, tanke – materia, separerad –
förbunden, europeisk – barbarisk, mänsklig – djurisk. Detta skapar
bilden av kvinnan som kaosartad och utlämnad åt sina känslor,
medan mannen står för ordning, rationalitet och intellekt. Det är
också ett eurocentriskt perspektiv, där Europa utgör normen och
sinnebilden av civilisation.

Det finns en stor mängd feministisk litteratur som tar upp hi-
erarkiskt, dualistiskt tänkande i skapandet av den västerländska
kulturen och vetenskapen. En av dessa är Carolyn Merchant,4 som 4 Merchant, The Death of Nature:

Women, Ecology, and the Scientific
Revolution.

tar upp kopplingar mellan kön och natur från och med 1400-talet.
En annan är Genevieve Lloyd5 som går tillbaka till antikens Gre- 5 Lloyd, The Man of Reason: “Male”

and “Female” in Western Philosop-
hy.

kland och fortsätter med Augustinus och Thomas av Aquino. Även
Val Plumwood6 ger exempel på denna analys, framförallt i förhål- 6 Plumwood, Feminism and The

Mastery of Nature.lande till ekologi. Andra som bidragit till denna teori är Evelyn Fox
Keller, Brian Easlea, Sandra Harding, Catherine Keller och Susan
Bordo.7 7 Nelson, “Feminism, Ecology, and

the Philosophy of Economics”,
s. 155-162.

Enligt dessa feministiska tolkningar av västerländsk filosofi är
inte det största problemet den antagna rationaliteten hos män, vil-
ket då ska uppvägas av större emotionalitet hos kvinnor, utan att
män definieras som motsatta och överlägsna kvinnor. Rationalitet
blir då motsatsen till natur, materia och känslor. Problemet ligger
i definitionen av mänsklighet genom det som särskiljer människan
från naturen, snarare än vad som förenar dem. Bilden av kvinnans
koppling till naturen, och naturen som kvinnlig, spelar en viktig
symbolisk roll för denna intellektuella bild av mänsklig identitet.
Synen på mannen som separerad från naturen möjliggörs av synen
på kvinnan som en del av den, som en medlare mellan mannen och
naturen. För att mannens aktiva självständighet ska kunna bevaras,
tar kvinnan hand om de dagliga sysslorna kopplade till familjen och
dess överlevnad, utan erkännande. Den förnekade beroendeställning-
en blir istället kvinnans osynliga projekt.8 8 Ibid., s. 155-162.
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Förförståelse och det privilegierades perspektiv

I mitt arbete finns en grundläggande paradox: jag vill
kommentera det koloniala projektet, men har ingen personlig erfaren-
het av kolonialism. Jag har ingen egen erfarenhet av att bli påtving-
ad en annan kultur och förslavas under en annan civilisation. Jag är
också vit, och europé, vilket istället placerar mig i samma grupp som
kolonisatörerna. Den erfarenhet och det perspektiv jag utnyttjar i
mitt arbete är istället att jag är kvinna. I boken Post-koloniala stu-
dier9 visas sambandet mellan dessa i ett konstsammanhang genom 9 Peter Cornell m. fl.,

att både kvinnliga och färgade konstnärer särskiljs från att vara en-
bart konstnärer. Istället är de kvinnliga konstnärer respektive etniska
konstnärer. Detta innebär att de i sin konst förväntas represente-
ra sin respektive grupp, istället för att adressera större, allmänna
ämnen, som istället blir förbehållna konstnärer, det vill säga vita
män.10 10 Ibid., s. 12.

I mitt arbete kombinerar jag kvinnliga och animaliska troféer,
som ett sätt att peka på kopplingen mellan kvinnan och naturen.
Tilltalet är hårt, till och med brutalt. Det skulle kunna betraktas
som cyniskt, om det inte var för att den bakomliggande motivationen
är viljan till förändring. Som Kiki Smith säger om sitt tidiga arbete:

When I was younger, my work was very much about trying to dis-
mantle European hierarchical dualism, that women and nature were
synonymous but inferior. But then people also tried to disassociate
themselves from the belief that Woman is Nature, seeing that as too
restrictive. But I decided I prefer to be identified with nature, with
animals. Not to be separate from the universe. I prefer to have the
universe at stake.11 11 Heartney m. fl., After the Revo-

lution: Women Who Transformed
Contemporary Art, s. 194.Jag vill göra en tydligt kritisk kommentar till en dold maktstruktur

som jag anser fortfarande vara högst aktuell. I min framställning
finns spår av våld, exempelvis genom att spänna upp skinn av en
kvinna, sy i dem, täcka dem med krossat glas och så vidare. Sam-
tidigt finns det en koppling till hantverk som sömnad, men också
det hantverk som består av att gröpa ur elefantfötter till burkar,
papperskorgar och pallar eller bereda skinn och fällar för att hänga
upp dem på väggen eller lägga dem på golvet. Det är ett smutsigt,
skamligt hantverk, åtminstone idag när dessa djur till stor del är
utrotningshotade, och har antagligen inte varit särskilt viktigt tradi-
tionellt sett heller. Statusen i objekten låg och ligger i deras raritet,
att de är svåra att tillskansa sig, inte beredningen av dem. Att till-
skansa sig dem var och är också till större delen en manlig domän;
ytterst få kvinnor har traditionellt ägnat sig åt storviltsjakt.

Det är naturligtvis problematiskt att som konstnär med
ambition att ställa ut på konstgallerier ta upp ett kolonialt hantverk,
baserat på exploatering och troféjakt, och överföra det till ett mer
privilegierat sammanhang. Risken är att reproducera gamla normer,
eller ännu värre, ge bilden av att detta är något jag tycker är posi-
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tivt och vill lyfta fram. Det jag vill är istället att lyfta fram struk-
turen bakom det och visa att den fortfarande är aktuell, i en annan
form. Därför är det också avgörande att gestaltningen framstår som
kritisk och ifrågasättande.

En del av problematiken i att kritisera denna typ av maktstruk-
tur, är att jag själv är en del av den. Jag tillhör själv en privilegierad
grupp, jag är själv en vit konstnär, och mina referenser är till stor
del andra vita konstnärer. Som tidigare nämnt har jag använt det
faktum att jag är kvinna, vilket också är en erfarenhet av margina-
lisering. Ett annat sätt att vända maktperspektivet mot mig själv
har varit att utsätta mig för en liknande form av exploatering; att
använda min egen kropp i arbetet. Genom att göra en helkroppsav-
gjutning och därefter producera mina verk med den som grund, har Se Process

jag utsatt mig för en liknande form av objektifiering. En avbildning
av min kropp kommer att ställas ut till allmän beskådan; bedömas
och kommenteras, placerad som en djurfäll på golvet.

Post-koloniala studier

I mitt arbete har det varit viktigt att börja sätta mig in i detta
enorma fält, för att ha belägg för de konstnärliga påståenden jag
vill göra. Jag har haft ett behov av att få en teoretisk grund till
arbetet, att kunna sätta ord på de uppfattningar jag själv haft och
för att se om teoribildningen stämt överens med den bild jag arbetat
utifrån. I och med att troféer utgör en typ av kolonialt hantverk ville
jag sätta mig in i strukturen bakom fenomenet för att undvika att
reproducera normer och riskera att göra en framställning som skulle
kunna tolkas som positiv inför det.

Post-koloniala studier utgör en kritisk teoribildning som
beskriver effekterna av kolonialism samt ställer frågor kring det
koloniala arvet och antikolonialismen. Post-koloniala studier bygger
på att undersöka hur teorier kring orättvisor och ojämlikhet så ofta
hänvisas till etnicitet, skillnader, kulturella olikheter och egenskaper,
istället för att härledas till hur makt och resurser fördelas. Fältet
ifrågasätter hur kollektiv av människor homogeniseras och beläggs
med stereotyper som etablerar en uppdelning mellan vi och dem,
vilket leder till att större delen av mänskligheten kan uteslutas från
grundläggande mänskliga rättigheter.12 12 Peter Cornell m. fl., s. 14-15.

Benedict Anderson beskriver i sin bok Den föreställda gemenska-
pen13 nationalstatens framväxande som byggd på berättelser som 13 Anderson, Den föreställda gemen-

skapen – reflexioner kring nationalis-
mens ursprung och spridning.

innefattade gemensamt språk, gemensam historia och gemensam
kultur. Helst skulle nationalstaten också byggas på gemensam etnici-
tet. Anderson visar i sitt resonemang hur godtyckligt nationsgränser
drogs, i motsats till hur detta i historieskrivningen framställs som
självklart och entydigt var landgränser skulle gå. På samma sätt fick
vissa grupper makt genom etnicitet, ursprung, hudfärg och kultur,
medan andra gjordes maktlösa utifrån samma kriterier.14 14 Peter Cornell m. fl., s. 16.

Moderniteten är starkt kopplad till det koloniala projektet; de
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går inte att särskilja. Post-koloniala studier vill visa hur dessa struk-
turer fortfarande återupplivar stereotyper och fördomar som ofta
är outtalade och omedvetna. Ett exempel är att tala om konflikter
mellan västvärlden och tredje världen genom att använda kategorier
som god och ond, civiliserad och ociviliserad. Kolonialism bygger på
motsättningen i att förtrycka och exploatera och samtidigt sprida
upplysning, mänskliga rättigheter och civilisation till kolonierna.
Det innebär att försöka sprida upplysningens ideal av frihet, jäm-
likhet och broderskap över världen, vilket implicit betyder att alla
människor betraktas som lika värda. Ingen hänsyn tas till att andra
kulturer kan ha liknande värden, ideal och praktiker, fast i andra for-
mer. Samtidigt betraktas de andra som mindervärdiga, underlägsna
och svaga, där skillnaderna genomgående betonas. Detta motsats-
förhållande finns representerat i all kolonialistisk och imperialistisk
ideologi.15 15 Peter Cornell m. fl., s. 18-19.

Ur ett post-kolonialt perspektiv är de föreställningar vi har om
människor och kontinenter inte kopplade till faktiska skillnader mel-
lan människor. Istället bygger de på våra invanda associationer till
vissa begrepp kring exempelvis etnicitet. Diskursen bygger på att
se sambanden mellan världens historier, istället för att se dem som
bundna till nationsgränser. Världens och Europas historia är tätt
sammanflätad, och idealbilden av Europa döljer en helt annan histo-
ria. Samtidigt som Europa grundades utifrån idealen om jämlikhet,
frihet, broderskap, demokrati och mänskliga rättigheter, erövrade
samma nationer majoriteten av den utomeuropeiska världen och
förslavade dess folk.16 16 Ibid., s. 17.
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Det nya konsthantverket

Jorunn Veiteberg, norsk konsthantverksteoretiker, skriver i sin
bok Craft in Transition1 att konsthantverket mer och mer rör sig in 1 Veiteberg, Craft in Transition.

på samtidskonstens traditionella område, och att detta för med sig
vissa motsättningar. År 2000 anlitades hon för att curera en utställ-
ning på Bergens Kunsthall som kunde skaka om de konventionella
uppfattningarna kring konsthantverk. Genom att visa objekt och in-
stallationer som inte var så lätta att placera i ett konstsammanhang,
och att spela på de egenskaper som konsthantverk bygger på, till ex-
empel en bruksfunktion, ville hon också utmana sina uppdragsgivare.
Hon valde därför fyra konsthantverkare som arbetar i textil, metall
och keramik; tre av de viktigaste disciplinerna inom konsthantver-
ket.2 2 Ibid., s. 62.

Utställningen möttes av skarp kritik, framförallt av konstkritikern
Eva Furseth i Bergens Tidende. Hon tyckte inte att objekten funge-
rade i det institutionella sammanhanget, och inte heller i de stora,
vita, lådliknande rummen. Hon ifrågasatte om det helt enkelt var
för problematiskt att ställa ut konsthantverk på scenen för samtids-
konst. Hon menade också att ett problem kanske var att ”fel” objekt
valts ut att delta – objekt hon beskrev med ord som små, ömtåli-
ga, charmiga och omsorgsfullt tillverkade. Detta ledde till att två
av konsthantverkarna replikerade i samma tidning, där de bemötte
hennes kritik som en infantilisering av utställarna, både genom sitt
ordval och genom sin ovilja att möta de utställda verken med en
öppen och utforskande attityd.3 3 Ibid., s. 63.

När Eva Furseth skriver att ett konstmuseum är en krävande
miljö för konsthantverk, menar hon egentligen att det är platsen,
konstmuseet, som gör konst till konst. Miljön fungerar både som
ett skydd för konsten, och en tillflyktsort där påståenden kan testas
på ett sätt som inte är möjligt någon annanstans. Det är för att ta
del av detta samtal många konsthantverkare söker sig till samtids-
konsten, eftersom det är i detta sammanhang konsthantverk kan ges
statusen som betydelsefullt objekt och konstnärligt uttryck. En av
egenskaperna som ofta förknippas med konsthantverk är koppling-
en till vardagslivet. Utställningsrummet, den så kallade vita kuben,
är en avskärmning från vardagslivet och understryker därigenom
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skillnaden mellan konst och vardag.4 4 Veiteberg, Craft in Transition,
s. 64.I avhandlingen Superobjekter: En teori för nutidigt, konceptu-

elt kunsthåndværk,5 utgår Louise Mazanti från konsthantverkets 5 Mazanti, Superobjekter: En teori
för nutidigt, konceptuelt kunsthånd-
værk.

bruksfunktion och koppling till vardagslivet, men skiljer också på
olika typer av objekt. Dels det klassiska konsthantverksobjektet, där
materialets estetiska uttryck ligger i relationen mellan form och
material, och formen inte genererar betydelse i sig. Dels det koncep-
tuella konsthantverksobjektet, där formen spelar en avgörande roll
för objektets betydelse. Enligt Mazanti innebär det att funktionella,
bruksorienterade föremål förhåller sig explicit till materiell kultur på
ett helt annat sätt än det konceptuella objektet.6 6 Ibid., s. 171.

Hon beskriver relationen mellan materiell kultur och konceptuellt
konsthantverk som en parallellexistens, där den faktiska funktionen
lämnar plats åt en endast potentiell funktion. Genom detta förskjuts
objektets identitet, vilket gör det konceptuella objektet svårdefini-
erbart och tvetydigt. Det är referensen till funktion, och inte den
faktiska funktionen, som är betydelsebärande. Detta gäller oavsett
om det rör sig om ett skulpturalt formspråk med oklar identitet,
en bildlig referens eller ett objekt som är helt funktionsdugligt. Det
avgörande är att det är objektets konceptuella betydelseinnehåll
som har företräde. Oavsett funktionsgraden är betydelseinnehållet
centralt. På detta sätt befinner sig objektet mellan konst och materi-
ell kultur.7 7 Ibid., s. 171.

Det konceptuella konsthantverket förenar funktion med
symbolik; att formen refererar till materialkulturens och vardagsli-
vets funktioner betyder något; en symbolisk, metaforisk nivå som
materialiserar sig i föremål som befinner sig mellan materialkultur
och konst, och därför intar en ny position. Samtidigt representerar
detta en brytning med konsthantverkets traditionella materialeste-
tik. Konceptuellt konsthantverk rymmer en betydelse som sträcker
sig utanför objektets formella karaktär, och får istället en kulturell-
existentiell betydelse. Denna betydelse är dock starkt kopplat till
dess funktion, vilket på så vis utgör en metaforisk reflektion över
materialkulturen.8 8 Ibid., s. 172.

Genom att vara konceptuella är objekten baserade på en kritisk
position, som i sin tur baseras på konstbegreppet. Detta skiljer sig
från designbegreppet, som representerar ett positivt förslag på en ny
vision. Konstbegreppet kan därmed betraktas som negativt: reflek-
terande genom att hålla ett avstånd. I detta hamnar konceptuellt
konsthantverk mellan de båda positionerna, och befinner sig i det
fria område som uppstår genom att inte kunna kategoriseras enty-
digt.9 9 Ibid., s. 175.
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Min position inom konsthantverket

När Louise Mazanti och Jorunn Veiteberg talar om
konsthantverk, är kopplingen till vardagslivet ett av de vik-
tigaste kännetecknen – kopplingen till den materiella kulturen och
objekten som omger oss varje dag. Objekt som går att använda, eller
som har en referens till användning. För mig sker kopplingen till var-
dagen framförallt i materialet självt, snarare än genom den form jag
väljer. Glas är ett material med stark koppling till funktion; det finns
överallt i vår vardag. I hus och bilar, telefoner, datorer och husgeråd.
Det har också en koppling till en tradition av exklusivare föremål,
med slipade kristallglas, kristallkronor och -vaser.

När Jorunn Veiteberg föreläste på Konstfack under våren 2013,
talade hon bland annat om Marcel Duchamp och hans readymades.
Bland annat om att pissoaren han ställde ut under titeln Fountain
blev konst för att den berövades sin funktionella aspekt, signera-
des och ställdes ut på ett podie. Däremot finns det fortfarande en
referens till funktion, så enligt Mazanti kanske det egentligen rör
sig om konceptuellt konsthantverk, i och med att readymades ofta
förekommer även i konsthantverk numera.

Personligen känner jag mig hemma med begreppet konceptuellt
konsthantverk. Mitt material är min utgångspunkt, men det finns
också en vilja att kommentera min samtid i mina objekt. Det är in-
te alltid mina objekt refererar till användning genom sin form, men
alltid genom sitt material. Jag är stolt över mitt hantverkskunnande,
men det är inte det som är det mest väsentliga för mig. Snarare är
mina kunskaper ett sätt att förverkliga mina visioner; ju mer jag
kan göra själv, desto större möjlighet har jag att komma min idé.
Det mest väsentliga för mig är att framställa objekt som förmed-
lar det jag vill säga. Kanske trivs jag med begreppet konceptuellt
konsthantverk för att det är det fria område som Mazanti argumen-
terar för.

På samma sätt som kvinnan skiljs från mannen genom materia,
kropp och känslor, skiljs konst och konsthantverk genom tankens re-
spektive handens arbete. På något sätt anses det fult att producera
sina objekt själv i ett konstsammanhang, att skita ner sina händer.
Detta är i sig märkligt, med tanke på att exempelvis skulptur är
extremt materialbaserat. I min generations uppfattning om konst-
hantverk suddas gränsen mellan verkets intellektuella och materiella
egenskaper ut mer och mer. Vi vänder oss mot plattformar för sam-
tidskonst snarare än hantverkskollektiv, och ofta finns det ett kon-
cept bakom objekten, förutom dess rent materiella och formmässiga
egenskaper. Objekt som förenar tanken och handen.

Jag tänker ofta att jag har en ganska praktiskt orienterad och
oromantisk relation till konsthantverk. Att mina materialkunskaper
är praktiska att ha i rent framställningssyfte, men när jag tänker
närmare på det, och på objekt jag själv tycker om, så är hantverks-
mässigheten istället en stor del. För mig finns det en magi i att
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något är handgjort, välarbetat och har tagit tid och arbete att fram-
ställa. Inte av en maskin, utan av en faktisk person som kommit
fram till hur objektet ska se ut, och sedan framställt det med si-
na egna händer. Plötsligt finns det istället en stark koppling till
Arts & Craft-rörelsens svar på industrialismen.

Något jag ofta tar för givet i min process är just arbetet med
materialet. Jag börjar med en idé om vad jag vill att verket ska in-
nebära och hur det ska se ut, och försöker genomföra det. Sällan blir
det som jag tänkt mig. Under arbetets gång inser jag saker om ma-
terialet och uttrycket som jag inte hade kunnat veta eller föreställa
mig innan jag började. Något jag trodde skulle bli effektfullt faller
platt; något jag inte ens övervägt visar sig vara fantastiskt. Däri
ligger vikten av att producera mina verk själv, med mina egna hän-
der och min egen kropp som redskap. I samarbetet med materialet
omförhandlar jag hela tiden hur slutresultatet ska se ut, och det är
därför jag måste göra det själv, för det är bara då jag kan upptäcka
det.

Janine Antoni, som i stor utsträckning använder sin kropp som
arbetsredskap i sin konst, säger följande om sitt arbete:

If I don’t have an experience with the object, how can I hope that
the viewer will have an experience with the object?

Jag tycker att den meningen sammanfattar det ganska bra.
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Om mitt verk

I arbetet med det färdiga verket har fokus varit skinn
och hudar, som kompletterats med andra typer av troféer för att för-
tydliga läsningen. När det gäller hur djur och djurhudar presenteras
har jag hittat olika varianter i bilder av trofésamlingar. Dels utfläkta
hudar där huvud, klövar med mera tagits bort och endast skinnet
är kvar, dels där de lämnats kvar. En annan variant är de bilder jag
hittat från skinnberedning, där skinnen spänns upp i ramar genom
att sys fast. Det har också funnits exempel på hela uppstoppade
djur, och enbart horn, fötter och liknande. Dessa separata delar har
ofta gjorts om till funktionella objekt, där elefantfötter blivit burkar,
gorillahänder blivit askfat och så vidare. Ett annat exempel är nos-
hörningshorn, som mals ner till pulver och tas som potenshöjande
medel i vissa delar av världen.

Jag har velat arbeta brett och testa olika uttryck, och därför an-
vänt olika tillvägagångssätt. I tillverkningen av mina skinn i silikon
har jag dels gjort ett skinn som spänts upp genom att sys fast i en
metallram och därefter täckts med glaskross, och ett som färgats
vitt, täckts med glaskross och lagts direkt på golvet. Skinnet som
är uppspänt har varken händer, fötter eller huvud, medan det som
ligger på golvet är intakt. Uttrycken i de två objekten skiljer sig vä-
sentligt från varandra, där det uppspända enligt min uppfattning ter
sig som stympat, avhumaniserat och betvingat, medan det som lig-
ger på golvet upplevs mer mänskligt, som en rest eller ett skal, men
samtidigt leder tankarna till en djurfäll.

Jag arbetar också med en hel, sittande form i keramik, utifrån
de bilder av uppstoppade djur jag sett förekomma i trofésamlingar.
Tanken är att den ska täckas i med svart glaskross. Jag har också
skulpterat olika animaliska troféer; en elefantfot som dels ska gjutas
i parian och dels blåsas i glas, noshörningshornet som kommer att
gjutas i brons och så vidare. Jag arbetar även med vapen och ammu-
nition som används vid jakt av dessa djur, som jag kommer att gjuta
i glas.
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Figur 7.1: Untitled
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Figur 7.2: Untitled



A
Process

steg 1 : Kroppsavgjutning med gips-
binda i 12 delar.
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steg 2 : Armerade formdelar och
armeringsjärn.
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steg 3 : Delar gjutna separat och
förstärkta med armeringsjärn.



process 35

steg 4 : Sammansättning av formde-
lar.
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steg 5 : Sista delen sätts fast på
övriga formen.
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steg 6 : Sista formdelen gjuts ihop
med övriga delar.
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steg 7 : Avformning av original.

steg 8 : Efterbearbetning och lagning
av original.
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steg 9 : Första silikonlagret av fem.
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steg 10 : Kappa av fyra lager gips och
glasfiber.

steg 11 : Förstärkning av kappa.
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steg 12 : Förberedelse inför vändning
av original.
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steg 13 : Vändning av original.
200 kg, sex personer.
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steg 14 : Andra formdelen, femte
lagret silikon.
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steg 15 : Kappa, andra formdelen.
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steg 16 : Avformning, silikonform.
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steg 17 : Original som hackats ut ur
formen med stämjärn.
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steg 18 : Rengöring av formdelar.



B
Efterord

Den avslutande delen av mitt projekt handlade om gestaltning, och
hur projektet skulle visas på Vårutställningen. Vid examinationen
visade jag verken i ett av seminarierummen, vilket gav möjlighet att
gå runt objekten, och även att se dem på nära håll. Detta var en
kvalitet som tyvärr inte var möjlig att bibehålla på en utställning
med flera tusen besökare. Av säkerhetsskäl var jag tvungen att spär-
ra av runt verken, eftersom de innehåller vasst glas och risken fanns
att någon skulle skada sig.

Figur B.1: Hide 1 och Hide 2 –
silikon och glaskross

Det rum jag tilldelades var så pass litet att jag bedömde det
som omöjligt att låta besökare gå in i det, då mycket av ytan skulle
försvinna. Jag spärrade därför av dörröppningen med rep, och lät
istället åskådaren se in i rummet från utsidan. Perspektivet jag ut-
gick från var trofésamlarens, med ett rum där föremålen visades som
värdefulla och upphöjda. Detta underströks också av att rummet
var avskiljt från den övriga utställningen, vilket gav en känsla av
museum eller kuriosakabinett.

Figur B.2: Noshörningshorn – skulp-
terat och ugnsgjutet glas

Vid min examination fick jag frågan om bilden och tolkningen
av mitt verk nyanserats, vilket kunde öppna upp för fler tolkning-
ar och läsningar än de jag arbetat utifrån under processens gång.
Examinationen var det första tillfället då jag såg mina verk utanför
verkstaden, och var första gången jag på allvar kunde börja fundera
på hur det såg ut tillsammans. Det var definitivt en brist att inte ha
hunnit sätta upp objekten tidigare, och ett resultat av den arbetsin-
tensiva processen. Av den anledningen hade jag heller inte hunnit
reflektera över hur jag kunde ta arbetet vidare i gestaltningen.

Efter examinationen stod jag därför inför två valmöjligheter; att
visa projektet i den form jag arbetat med under processens gång,
med trofén som utgångspunkt, eller att omdefiniera läsningen av
verket och försöka nyansera det. I efterhand kan jag se att jag borde
ha avslutat det praktiska arbetet tidigare, och börjat arbeta med
gestaltningen av föremålen istället. I och med att jag var mitt uppe
i produktionen av verken var det svårt att ta ett steg tillbaka och se
kritiskt på det arbete jag redan tagit fram. Tiden mellan examina-
tionen och Vårutställningen var också så pass kort att jag inte hann
varva ner efter ansträngningen fram tills dess.

En del av den kritik jag fick vid examinationstillfället handlade
just om gestaltning, och att de skulpterade objekten upplevdes som
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mindre levande i jämförelse med de avgjutna, kroppsliga verken;
kanske för att man visste att de inte var “på riktigt.” Samtidigt ba-
serade jag mitt arbete på kopplingen mellan kvinnan och naturen,
och den liknande form av exploatering jag upplever att de utsätts
för, och därför kändes de viktiga i sammanhanget. Jag beslutade
mig därför för att innefatta dem ändå, placerade på en hylla ovanför
dörröppningen till rummet där mina övriga verk visades. Jag såg
dem som en ingång till projektet; en utgångspunkt och en referens.
Tanken var att de skulle ses på avstånd och på så vis fånga in be-
traktaren. Detta fungerade tyvärr inte särskilt väl i praktiken, då
de stod så pass högt upp att de blev svåra att se. Så här i efterhand
skulle jag ha tagit bort dem; som curatorn Camilla Larsson från
Bonniers konsthall sa: kill your darlings.

Figur B.3: Elefantfot – skulpterad
och gjuten i parian

När jag var mitt uppe i arbetet var det svårt att få så pass mycket
distans till verken att jag kunde ta ett välgrundat beslut kring detta;
jag var nöjd med objekten, och hade arbetat oerhört hårt för att få
fram dem, och därför var de svåra att exkludera. Det jag tar med
mig är insikten att fler objekt i samma installation inte nödvändigt-
vis innebär att det blir bättre; att gestaltningen hade blivit tydligare
och starkare om jag skalat bort vissa delar, och att jag hade behövt
överväga det noggrannare. Rent praktiskt innebär det att verken
måste vara färdiga 1-2 månader innan de ska ställas ut, för att hinna
reflektera över hur de ska visas. Det innebär också att få ut objekten
från verkstaden och ha tillgång till ett utrymme där uppsättningen
kan testas.

Att visa sina verk på en grupputställning innebär alltid kompro-
misser, särskilt när det gäller en examensutställning som Vårutställ-
ningen. Min plan innan uppsättningen var att hänga ett av verken,
den vita epoxygjutningen med fjädrar, utanför det rum jag fått. När
de slutliga placeringarna var färdiga upplevde jag att det blev för
trångt i förhållande till verket framför, och valde därför att samla
alla verk inne i rummet istället.

Figur B.4: Bird Girl och In the
Spirit of – gjuten epoxy med fjädrar,
respektive skulpterat stengods täckt
med silikon och glaskross.

Ett annat problem var att deadlinen för texten till skyltningen
skulle lämnas in i ett för min del väldigt tidigt skede i processen;
jag visste inte exakt vilka föremål jag skulle visa, eller hur jag skulle
visa dem. Jag valde därför en text som baserades på min uppsats,
och som var starkt knutet till mitt tema. I efterhand önskar jag
att jag uppdaterat texten, och att den framförallt handlat mer om
hur jag förhåller mig till en glastradition, hur jag arbetat och de
material jag använt. Alla verken hade också individuella titlar som
inte heller kom med i utställningen. Genom att gå in på de processer
jag gått igenom för att producera verken, att de baserats på en
kroppsavgjutning, och hur viktigt glaset är i mitt arbete hade jag
kunnat skapa en annan förståelse för verket. Efter att ha förklarat
mitt arbete genom delpresentationer och examination, var processen
självskriven i och med de bilder jag visade och det jag berättade om
verken. Denna del lyckades jag inte gestalta i utställningen, vilket
var en stor brist. I diskussioner inom mastergruppen har vi ofta
pratat om risken med att ta sin egen process och sitt eget material
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för givet, och det var det som hände här. När jag visar arbeten i
framtiden är det något jag kommer att behöva vara noggrann med
att få med.

Figur B.5: Hide 1 och Bird Girl

I förhållande till mitt ämne, som kretsat kring kolonialism och
västerländsk hierarkisk dualism, kan jag i efterhand önska att jag
vågat lämna det som var min ursprungliga inspiration och en del
av min process, både i den skriftliga och den gestaltande delen. Jag
tror att det grundade sig i en rädsla att inte kunna motivera det jag
gjort, men som i själva verket hade utgjort en vidareutveckling; att
ta fasta på de emotionella aspekter och de övriga inspirationskällor
jag använt mig av i mitt arbete. Exempelvis min bakgrund inom reli-
gionshistoria, och de mytologiska inslag jag använt i mina verk, men
även de fysiska reaktioner jag och andra fått av objekten. Jag tror
också att min bakgrund på en rent teoretisk akademisk utbildning
satt sina spår, där det i väldigt liten utsträckning är tillåtet eller
relevant att ta upp sina egna åsikter och tyckanden i arbetet. En
konstnärlig utbildning är friare, och det är något jag önskar att jag
tillåtit mig att utnyttja i högre grad.

De reaktioner jag fått i utställningen har ändå varit positiva;
människor har blivit stående länge framför verken, studerat och ta-
git bilder. Det har också varit den blandning av intryck som jag är
intresserad av; något som är vackert men ändå obehagligt. Jag upp-
lever att det sätt jag vill arbeta med glaset, att genom det fånga
betraktarens uppmärksamhet för att beröra svåra frågor, har funge-
rat.

Figur B.6: Tongues – tungavgjutning
i glas

Min känsla efter examen och Vårutställningen är att jag har ett
rikt material att arbeta med. Jag är nöjd med de objekt jag tagit
fram, och nu handlar det om att vidareutveckla och nyansera det.
Jag upplever att de brister som funnits framförallt handlat om ge-
staltning, och hur betraktaren möter verken. Jag ser fram emot att
arbeta vidare med detta, för att göra det tydligare och mer speci-
fikt. Jag vill också trycka mer på de emotionella och metaforiska
aspekterna av verken, istället för att till stor del använda mig av
teoretiska resonemang.
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Figur B.7: Bird Girl



Referenser

Anderson, Benedict. Den föreställda gemenskapen – reflexioner kring
nationalismens ursprung och spridning. Bokförlaget Daidalos,
1993.

Art History: Jana Sterbâk. 20 febr. 2013. url: http : / / art -
history.concordia.ca/eea/artists/sterbak.html.

Descartes, René. La description du corps humain. 1647.
Engberg, Siri. Kiki Smith: A Gathering, 1980-2005. 20 febr. 2013.

url: http://www.walkerart.org/calendar/2005/kiki-smith-
a-gathering-1980-2005.

Heartney, Eleanor m. fl. After the Revolution: Women Who Transfor-
med Contemporary Art. Prestel, 2013.

Kristina Matousch, personlig website. 22 sept. 2012. url: www.
kristinamatousch.com.

Kristina Matousch, texts. 20 febr. 2013. url: kristinamatousch.
com/texts.php.

Leshak, Andrea. How Dualism and the Patriarchal View of Women
and Nature as the ‘Other’ Result in the Subordination of Women
and the Degradation of the Environment. Tekn. rapport. Penn
State University, 2009.

Lloyd, Genevieve. The Man of Reason: “Male” and “Female” in
Western Philosophy. University of Minnesota Press, 1984.

Mazanti, Louise. Superobjekter: En teori för nutidigt, konceptuelt
kunsthåndværk. Danmarks Designskole, 2006.

Merchant, Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the
Scientific Revolution. HarperCollins Publishers, 1980.

Nelson, Julie. “Feminism, Ecology, and the Philosophy of Econo-
mics”. I: Ecological Economics (20 1997).

Page, Clement. “I Want You to Feel the Way I Do”. I: Third Text
Journal 10.35 (1996).

Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan m. fl., utg. Vol. 7. Skriftserien
Kairos. Raster förlag AB, 2002.

Plumwood, Val. Feminism and The Mastery of Nature. Routledge,
1994.

The Ellen Degeneres Show.
Veiteberg, Jorunn. Craft in Transition. Bergen National Academy of

the Arts, 2005.

http://art-history.concordia.ca/eea/artists/sterbak.html
http://art-history.concordia.ca/eea/artists/sterbak.html
http://www.walkerart.org/calendar/2005/kiki-smith-a-gathering-1980-2005
http://www.walkerart.org/calendar/2005/kiki-smith-a-gathering-1980-2005
www.kristinamatousch.com
www.kristinamatousch.com
kristinamatousch.com/texts.php
kristinamatousch.com/texts.php

	Syfte
	Metod
	Visuella referenser
	Materialval
	Teori
	Västerländsk hierarkisk dualism
	Förförståelse och det privilegierades perspektiv
	Post-koloniala studier

	Det nya konsthantverket
	Min position inom konsthantverket

	Om mitt verk
	Process
	Efterord

