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INLEDNING 

 

Jag har de senaste åren arbetat med måleri installationer som utgått från 
utställningsrummet som en scen. Verken har stått i direkt relation till platsen och 
har liknats vid kulisser och rekvisita. Utställningsbesökaren har tilldelats en aktiv 
roll som en aktör. Jag har även arbetat med performativa interventioner i stadsmiljö 
där jag strävat efter att skapa alternativa rum i den befintliga planeringen. Mer och 
mer intresserar jag mig för kroppens rörelser i rummet. 

Projektet ANTOLOGI - KVINNLIG KROPP I BEGRÄNSAT RUM undersöker 
min subjektiva upplevelse av relationer mellan min egen kropp och rum jag upplevt 
begränsande. Med avstamp i postkolonial- och feministisk queerteori utforskar jag 
den subjektiva upplevelsens möjlighet att belysa normaliserande och exkluderande 
strukturer. Som konstnärlig metod har jag valt att använda mig av ett reflekterande 
skrivande. I arbetet har jag utgått från tre specifika rum; min egen ateljé, en danssal 
och perceptionsstudion på Konstfack. 

Personliga erfarenheter gestaltas genom text, fotografi, performance och video. 
Texterna blandar olika genrer; dagboksanteckningar, essä, kollage, recension och 
poesi. Jag har utfört tre fotografisessioner med improviserad performance; i dessa 
agerar jag själv framför en självutlösande kamera. En metod jag har provat är att 
låta den skrivna texten omformuleras till en mimkoreografi. Arbetsprocessen har 
dokumenterats löpande med hjälp av anteckningar, skisser, textutkast, performance, 
fotografering och videoinspelning. 

Projektet finns publicerat i publikationen ANTOLOGI - KVINNLIG KROPP I 
BEGRÄNSAT RUM och i den nationella forskningsdatabasen DIVA.  
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Projektet har genomförts under våren 2013 i samband med mitt deltagande i kursen 
Konstnärliga Forskningsprocesser på Konstfack. Jag vill tacka mina lärare Emma 
Göransson och Roland Ljungberg och alla nya kollegor från kursen; Victoria 
Brännström, Esmé Alexander, Ellen Landberg, Janna Berggren, Anna Wignell, 
Anna Hesselgren, Kristina Meiton, Maja Gunn, Leo, Ingela Nilsson, Jenny 
Bergman, Jenny Medlund och Emma Rendel för att jag fått ta del av era 
arbetsmetoder och för ert stöd och uppmuntran! 

 

 

NYCKELORD 

 

Performativ text, personlig upplevelse, queerfeministisk arkitekturteori, ärr och 
byggnad, performance, iscensättning, antologi, mim.  
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Skriver	   i	   tre	   spalter	  

och	   planerade	   ju	   att	  

ändra	   typsnittet	   också	  

-‐	  What!	   Jag	  skriver	   ju	   i	  

Cambria	   som	   jag	   inte	  

alls	   tycker	   om,	   men	  

vänta	   nu	   Cambria	  

(Body),	   dvs	   kropp,	  

kanske	   passande	   -‐	   om	  

jag	   ändrar	   till	  
Garamond som är ett av 

mina favoriter - men ser 

det inte lite väl prydligt 

ut, prudentligt, fast luftigt 

och härligt, liket björkens 

skira krona. Ok, 

kapitulerar, detta blir en 

testtext ändrar således till 

klassiska Times New 

Roman, antar att den 

användes i tidningen 

Times? Lite hårdare, 

journalistisk, analytisk, 

korrekt - eller något 

spekulativ, som om en 

inte vet vem som 

faktagranskat - det hela 

verkar officiellt och 

sanningsenligt men  

 

 

 

utstrålar makt och 

kontroll. Baskerville Old 

Face är en av mina 

favoriter - el snarare min 

nuvarande favorit. Ofta 

kan jag inte börja skriva 

en text utan att först 

ändra typsnittet, som om 

att formen påverkar 

innehållet (klart det gör). 

Garamond, Baskerville 

Old Face och Times 

New Roman, nu ska vi 

hitta något jag aldrig 

använt Georgia ser ut 

så här, lite rundare, 

fetare,  ganska 

välmående. Också 12 i 

storlek men större, oh 

men nästan så krullig 

att den är svår att läsa, 

kort radavstånd gör 

texten kompakt, 

känns gammeldags. 

Ögonen är trötta, 

kroppen börjar bli 

trött. J vaknade precis 

efter att ha sovit en 

timma eller två,  

 

 

 

hittade en öppnad 

lakritsgodispåse. 

Läste i texten, sa 

"Uhum, uhum". 

Cochin verkar elegant, 

intressant, måste testa, 

ville ändra texten till att 

fylla ut hela spalten, 

rakt radavslut? men då 

ändrade den hela sidans 

formgivning - låter det 

vara, detta känns som 

ett typsnitt som en 

roman kan vara satt i. 

Det har en väldig böj 

på y och frågetecknet 

har en härlig kurva. 

1234567890. Stiligt. 

Den finns också som 

Bold Italic som 

verkligen är som 

skrivstil, liknar den i 

viss mån min personliga 

handstil? OCH HUR 

SER DEN UT I 

VERSALER - JO SÅ 

HÄR. Inte tokig alls - 

kan en tänka sig att den 

fungerar med dubbelt  
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radavstånd bättre eller 

lika gärna. Sår sallad i 

krukor på golvet i 

köket, skapar en 

inomhusträdgård. 

Ooops - nu ändrades 

hela dokumentet till 

dubbelt radavstånd 

vilket inte var min 

intention. Åh, vad arket 

innan blev vackert :  ) 

Påminns om Jane 

Rendells text om 

Enigma and 

Embellishment1, Maja 

kollade direkt upp 

betydelsen av ordet 

embellishment som 

betyder utsmyckning, 

brodering. Vackert ord, 

associerat med 

traditionell kvinnlighet? 

Hon använde en text 

hon skrivit om en 

konstnärs arbete och 

arbetade vidare på den, 

omformulerade den, 

texten blev en ny text 

grafiskt satt på ett a4 

ark så att texten i sig  

 

själv skapade tydliga 

rum, texten blev till likt 

rutor av svärta och 

mellan textfälten rinner 

vattendrag, grävda 

kanaler i spikrakt 

geometriskt mönster. 

Om jag fortsätter med 

detta typsnitt över hela 

sidan och ser var jag 

hamnar och jag vill h : ) 

a en smiley på samma 

ställe, och jaha det var 

returtangenten som 

skapade ett extra långt 

mellanrum till nästa 

stycke i föregående 

spalt, det var nog 

textens första 

användande av 

returtangenten. Ett 

andningsuppehåll. Att 

dra in luft i lungorna. 

Men dokumentets 

formatering skapar 

omedvetna luckor, 

tomma fält, hålrum, 

kommer på tanken att 

lägga in en bild i 

löpande text och låta  

 

texten forma sig runt 

bilden. Kanske skapar 

tomrummen redan 

bilder i en 

läsares/betraktares 

medvetande, en liten 

kanin som tycks sitta 

och knapra på en 

morot, en illustration av 

ett medeltida 

tortyrredskap             : ) 
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Text	   är	   makt	   och	  
kontroll,	   startar	   igen	   i	  
Cambria	  (Body)	  ändrar	  
till	  Cohin. 

Jane Rendell arbetar 
mycket med 
feministiskt skrivande, 
koppling mellan 
skrivande och praktik. 

Colonna är så liten så 
liten att jag måste nog 
snart ändra storlek, nu 
14 istället, men oj 
vad vass och spetsig, 
som om jag skar ut 
texten ur en 
kopparplåt med ett 
vasst föremål, 
Dürers kopparstick 
skulle kunna ha 

detta typsnitt och 
kännas tidsenligt - 
vad skulle Leo säga 
om mina i det 
närmaste 
obefintliga 
kunskaper om 
typografi. Jag ska 
lära mig mer om 
typografi och 
grafisk formgivning 
- jag använder det 
på en amatörs nivå i 
professionella 
sammanhang, men 
härligt att få vandra 
ut i något som jag 
inte vet så mycket 
om. Hur påverkar 
den här textens 
visuella gestaltning 
en läsare i 
jämförelse med om 
jag skulle ändra och 
använda Courier 
New istället - 
just den är ju 
något av en 
favorit också 

men svåranvänd. 
Men snygg och 
lite tuff och 
cool. Använde ju 
faktiskt detta 
typsnitt i 
utställningskata 

logen/artist 
booken Given; 1. 
Opening, 2. 
Closure... 2006-
12.2 Det blev 
inte så dumt, 
lite 
distanserat, 
medicinskt, 
kyligt. Text att 
använda på 
medicinburkar, 
men Courier är 
ju väldigt lik 
ja, är det bara 
att den är bold? 
Gill Sans Light är 
verkligen light, passar 
som reklam för 
Marlborough Light.
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Testar att starta ett nytt 
dokument direkt i Gill 
Sans Light - detta typsnitt 
måste vara ungt - är det 
80-tal?  

 

 

 

Leo är av någon 
anledning enda mannen i 
gruppen i Konstnärliga 
forskningsprocesser,3 14 
kvinnor och en man, har 
han barn? Nej, jag tror 
inte det men jag kan ha 
fel, har undrat över de 
andra om de har barn - 
vilken roll spelar det? 

 

 

Ok, nu fungerade det att 

ändra till dubbelt 

radavstånd utan att hela 

sidan ändrades. Bra, 

konstigt annars om det 

hade varit mer 

komplicerat - är Word 

ett demokratiskt verktyg? 

Jo, jag hann tänka att det 

kanske spelar roll, eller  

 

 

 

inte spelar roll men jag 

undrar över vilken 

betydelse det haft för var 

och ens arbetssituation, 

karriär - livssituation. Om 

barn eller inte, är det 

självvalt eller inte - och 

det här är ju personliga 

frågor som jag ju inte har 

med att göra. 

 

Har du barn? Hade du 

önskat det annorlunda? 

Hade jag ens funderat 

över frågeställningen i en 

grupp med flest män - 

antagligen inte. 

 

I nästa dokument jag 

öppnar ska jag vända 

pappret horisontellt. I:et 

är endast som ett tunt 

streck en linje mellan två 

punkter  eller punkter 

längs hela dess stäcka  

 

 

 

eller inga punkter alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 individer + 2 = 17 

personer i en relativ liten 

undervisningssal men det 

är högt i tak, med 

takfönster och stora 

glaspartier ut mot en 

bred ljus korridor. Vit 

som tidigare konstaterats. 
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OM MIM 
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kroppen är trött efter mimkurs 

långa raka rörelser 

minimum av rörelse, kroppen vibrerar av energi 

kroppen som tecken 

3 plan i rummet 

det linjära, tittar på ett tåg som åker förbi, något rör 
sig i sidled 

snurren, piruetten, kroppen cirkulerar, tittar åt sidan, 
hör ljud 

och rörelse i djupled, tåget som åker fram mot betraktaren, 
effektiv, kraftfull 

två rörelser klarade jag inte av, Jane Fonda och Ester 
Williams, sitta på rumpan och benen upplyfta som ett v, 
parallella med golvet, armarna fram mot publiken 

i lila tajts, svettarmband, outplånligt intryck på I i USA, 
shoppingmall i Virginia -83 

 

rör mig över shackplanen, flyttar föremål som pjäser, 
telefonen ringer, hinken tar kungen, erbjudande om att 
spela kung  

kaninöron 
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	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	  	  	  	   	   	  	  kanin	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  öron	  rakt	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  upp	  sträcke	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  r	  upp	  krop	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pen	  pl	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  isé	  ja	  

	  	  	  g	  	  inser	  att	  jag	  inte	  har	  tåla	   	  	  	  	  	  	  	  	  mod	  att	  bli	  dansare	  spretar	  så	  mycket	  jag	  	  	   kan	  med	  fingrarna,	  skapar	  en	  bred	  

hand,	  form	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   ad	  efter	  ett	  kvinnobröst.	  paus,	  träffade	  B,	  	   	   	   vi	  pratade	  	  

	   	   	   	   	   	   om	  utställning	  på	  Moderna,	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Hilma	  och	  Karl	  Holmqvist	  

j	  	   	   	   	   	   	   ag	  ska	  skriva	  recension	  n	  	   	   	  	  	  	  	  	  å	  

	   	   	   	   	   	   	  gon	  av	  de	  närmsta	  dagar	  

	   	   	   	   	   	   	  	  na,	  fyller	  bröstkorgen	  m	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  ed	  luft,	  fokuserar.	  skr	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  ev	  redigerad	  projekt	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  beskrivning	  igår	  d	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  et	  tog	  sådan	  tid,	  eller	  s	  

	   	   	   	   	   	   narare	  jag	  började	  för	  sent	  

	   	   	   	   	   	   TRÖTT	  nu.	  ser	  mig	  själv	  i	  sp	  

	   	   	   	   	   	   egeln,	  till	  hälften	  dold	  bakom	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  Ika.	  hon	  tittar	  på	  mig	  och	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  rör	  armarna,	  hon	  sänker	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  dem.	  hon	  noterar,	  korr	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  igerar.	  Jag	  står	  i	  först	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  position	  	  vi	  lutar.	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V	  fick	  NY	  ateljen!	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vi	  såg	  2	  kortfilm	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  er	  om	  identitet	  	  

	   	   	   	   	   	   	   och	  represe	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ntation	  frå	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kenya	  och	  Ghana	  
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	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kroppen	  

	   	   	   	   som	  ett	  teck	  

	   	   	   	   en	  i	  dialog	  m	  

	   	   	   	   	  	  	  	  ed	  det	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  omgiv	  

	   	   	   	  ande	  rummet	  som	  jag	  stå	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  r	  i.	  armarna	  agerar	  murgröna	  l	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  ängs	  kroppen.	  jag	  skriver	  fram	  en	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kropp,	  det	  tar	  tid.	  armarna	  lyfta	  so	  

	   	   	  	  	  	  	  	  en	  örn	  -‐	  över	  grand	  canyon	  den	  spa	  

	   	   	  	  	  	  	  nar	  efter	  lämpligt	  byte	  ett	  byte	  finns	  

	   	   	  	  	  	  	  	  alltid.	  svävar	  på	  luftströmmar	  anvä	  

	   	   	  	  	  	  	  	  nder	  minimalt	  med	  energi,	  är	  effek	  

	   	   	  	  	  	  	  	  tiv.	  slappna	  av	  i	  pannan,	  sänk	  axlar	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  na,	  tänk	  på	  kurvan,	  händerna	  i	  ni	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  vå	  med	  axlarna.	  händerna	  så	  sto	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ra	  som	  möjligt.	  i	  påsen	  med	  fru	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kt	  och	  nötter	  är	  det	  mest	  russ	  

	   	   	   in,	  behöver	  energin	  åter.	  hä	  

	   	   	   	  	  	  	  larna	  trycks	  mot	  varan	  

	   	   	   	  	  	  	  	  dra,	  så	  även	  om	  jag	  re	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  ser	  mig	  på	  tå	  pressas	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  mot	  varandra	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mina	  armar	  vä	  

	   	  	  	   	   	   rker,	  de	  behö	  

	   	   	   	   	  	  	  ver	  vila.	  vi	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  reser	  os	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  s	  upp	  s	  

	   	   	   	   	  	  	  tår	  p	  	  	  å	  tå	  
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TANKAR/ REFLEKTIONER 
EFTER MIMKURS  

1A GÅNGEN 

 

Vi började med att 
stå framför spegeln_ 

Titta på sig själv i 
spegeln_ 

Kontrollera kroppen_ 

Använda kroppen 
som ett redskap_ 

Ett verktyg_ 

 

Ta bort det 
individuella i 
kroppen_ 

FÖRSTA POSITION, 
se figur 1a 

ANDRA POSITION 

TREDJE POSITION 

FJÄRDE POSITION 

FEMTE POSITION 

SJÄTTE POSITION 

PIRUETT (TURN) 

 

På rygg 

tårna point_ 

Denna text skulle vara på diagonalen (det går att 
göra i Photoshop men inte i Word) det beror på 
verktyg_ 

  - - -  - - - - - --   -  ------      -   -- - - ----   - - - - -   - --- 

HUR VERKTYG ÄR KALIBRERAT 

MIN KROPP FÖLJER MIG, DEN STÅR 
UTANFÖR MIG, NÄR JAG SER MIG I 
SPEGELN SER JAG NÅGON ANNAN, 
HEN HAR SVARTA KLÄDER, VI HAR 
ALLA SVARTA KLÄDER SOM SVARTA 
PELARE OCH VI LUTAR OSS ALLA 
SAMTIDIGT ÅT HÖGER, SEDAN RAKT 
UPPSTRÄCKTA, SEDAN ÅT VÄNSTER. 

 

Det ser lustigt ut, som en stor vågrörelse i 
lokalen_ Spegeln täcker hela rummets ena 
långsida, bakom oss löper ett fönsterband_

 

ÄR RUMMET   I SJÄLVA VERKET   KVADRATISKT? 
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	   	   	   allt	  på	  kro	  

	   	   	   	  ppen	  lutar	  

	   	   	   	  	  	  åt	  vänster	  i	  

	   	   	   	   spegel	  m	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  in	  hals	  är	  så	  stel,	  den	  rör	  

	   	   	   	  	  	  	  	  sig	  knappt.	  det	  var	  en	  övning	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  jag	  inte	  klarade	  av.	  hur	  kan	  det	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  komma	  sig?	  B	  visade	  skisser	  till	  

	   	   	   	   	  sin	  utställning	  i	  november,	  spän	  

	   	   	   	   	  	  	  	  nande	  material,	  vikskärmar	  med	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  foto	  och	  speglar,	  hon	  berättade	  att	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Milou	  Allerholm	  visat	  bilder	  från	  me	  

	   	   	   	   	   deltiden,	  där	  händelser	  som	  utspel	  

	   	   	   	   	   	  	  	  at	  sig	  var	  inplacerade	  i	  djurs	  kropp	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  ar,	  inte	  längs	  en	  linjär	  tidsaxel.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  intressant,	  eftersom	  ju	  dju	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ret	  kan	  röra	  sina	  olika	  l	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  eder	  i	  förhållande	  till	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  varandra,	  dessutom	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kan	  det	  ju	  röra	  s	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  ig	  runt	  i	  rum	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  met.	  fötter	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  na	  klistra	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  de	  i	  gol	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   vet	  första	  position	  
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-‐	  STRETCH	  THROUGH	  THE	  FOOT	  -‐	  POINT.	  TÅRNA	  FLEX	  -‐	  HÄL.	  

KRAMA	  TÅRNA	  -‐	  FLEX	  -‐	  STRETCH	  THROUGH	  THE	  FOOT	  -‐	  POINT	  -‐	  

TÅRNA	  FLEX	  -‐	  HÄL.	  KRAMA	  TÅRNA	  -‐	  KRAMA	  TÅRNA	  -‐	  FLEX	  -‐	  

HÄL.	  TÅRNA	  FLEX	  -‐	  STRETCH	  THROUGHT	  THE	  FOOT	  -‐	  POINT	  -‐	  

FLEX	  -‐	  HÄL.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄTT	  NER	  VÄNSTER	  FOT	  I	  GOLVET,	  

SÄNK	  HÖGER	  FOT	  I	  HÖJD	  MED	  VÄNSTER	  
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KNÄ	  -‐	  FOTEN	  FLEX.	  	  DEGARDÉ.	  	  

POINT.	  ANDAS	  IN,	  ARMARNA	  MOT	  FOTEN	  

-‐	  ANDAS	  UT	  OCH	  STRÄCK	  UPP	  MOT	  

FOTEN.	  ANDAS	  IN,	  ANDAS	  UT	  OCH	  SÄNK	  

NER.	  FOTEN	  FLEX.	  KRAMA	  OM	  BÅDA	  

KNÄNA,	  PLACERA	  VÄNSTER	  FOT	  VID	  

HÖGER	  KNÄ	  -‐	  FOTEN	  FLEX	  -‐	  DEGARDÉ.	  

POINT.	  ANDAS	  IN	  OCH	  STRÄCK	  ARMARNA	  

MOT	  FOTEN	  -‐	  ANDAS	  UT	  OCH	  LYFT.	  
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ESTER WILLIAMS

.JOSEPHINE BAK

ER.JANE FONDA. 

IKA NORD.ISAD

ORA DUNCAN. 
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Ester Williams i ETT-FÖR-
KVINNOR-TIDIGARE-OTILLGÄNGLIGT-RUM; rummet under vattenytan och rummet i 
gränsen mellan vatten och luft. Detta möjliggör nya rörelser. Ett nytt rörelsemönster, 
kameran fotograferar under vattenytan, rummet är blått och har motstånd, handen sveper 
genom 

 

ESTER WILLIAMS ler sitt bländande vita leende, hon ler, hennes skratt porlar, hon är 
angenäm. Fotografen följer hennes rörelser, hon står stilla i vattnet poserar 

 

 

 

 

 

 

ESTER WILLIAMS TITTAR UPP MOT FOTOGRAFEN, HON LER ETT 
BLÄNDANDE VITT LEENDE, HON LIGGER I VATTNET, BENEN UPPDRAGNA 
MOT MAGEN, FÖTTERNA I POINT. LJUSET REFLEKTERAS I VATTNET, EN 
UTOMHUSPOOL 
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Adolf Loos planerar byggnad till JOSEPHINE BAKER. En swimmingpool i husets mitt 
med väggar av glas, gästerna möts av Bakers kropp i rörelse. FRI att röra sig runt i 
vattenrummet, volymen är begränsad 

 

 

 

JANE FONDA spränger rummets gränser, hon svettas i rummet tillsammans med andra 
kvinnor som kämpar mot kroppens motstånd, rummets tröghet 

 

 

ARMARNA SÅ LÅNGT UT FRÅN KROPPEN SOM MÖJLIGT, BENEN I STÖRSTA 
MÖJLIGA SPAGAT. BENEN SKREVAR, BILDEN ÄR INTE EROTISK  
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IKA NORD UTFÖR EN PANTOMIM ÖVER 1900-TALETS KVINNOHISTORIA 

I ULTRARAPID 

 

 

STUDENTER TILL ISADORA DUNCAN AGERAR FRAMFÖR KAMERAN, 
LEKFULLT, RÖR SIG GENOM RUMMET MED SVEPANDE RÖRELSER. DUNCAN 
SJÄLV MKT EXAKT --- FROZEN IMAGE 

                                   
ESTER WILLIAMS, JOSEPHINE BAKER, JANE FONDA, IKA NORD & ISADORA DUNCAN,  

EN BUNT FOTOGRAFIER OMBUNDNA AV 2 BLÅ GUMMIBAND. FORMAT 10 X 10 CM. 
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APRIKOSFÄRGADE 
SNÄCKOR 
IFRÅGASÄTTER RUM 

EVA LÖFDAHL 

GALLERI  NORDENHAKE 
10 MARS 2013 

	  

Hade bestämt mig för 
att skriva en kort essä 

om minst två av de 
utställningar jag 

planerade att se på 
Hudiksvallsgatan denna 
söndag i början av mars. 
Det var kallt ute och jag 

kände mig egentligen 
lite för klumpigt klädd 

för att gå på 
gallerirunda. 

 

Jag går av tunnelbanan 
vid St Eriksplan och går 
upp uppgången närmast 

Vanadisplan  

börjar med Nordenhake 
(kollade öppettider i Js 

ateljé innan jag åkte, 
klockan är lite efter två 
och de stänger klockan 

fyra så jag har tid på 
mig). 

 

När jag träder in genom 
dörren möts min blicka 

av rör av metall och 
tunna stålbalkar riktade 

mot mig. De liknar 
antenner eller sändare 

de tar in mig.  

 

Jag scannar av det 
främre rummet stående 

på trappavsatsen på 
mindre än en sekund jag 

stannar till vid disken 
för att ta 

verkförteckning och 
presstext läser dem inte 

ser runda formationer 
med en diameter på ca 
14 cm ligga på golvet.  

 

Jag använder typsnittet 
Bell MT storlek 12 till 

denna text. Går mot den 
sändaren närmast mig 

på samma vägg som 
disken, jag hälsar på 

kvinnan bakom disken. 
Sändarna är monterade 
på väggen, kanske går 

jag först mot den som är 
på motsatt sida disken, 

rör mig som ett 
biljardklot som fått en 

stöt, studsar mellan 
disken nedanför 

trappan, mot väggen på 
motsatta sida, stannar 

till och tittar på 
metallröret som sticker 

ut från väggen, funderar 
över hur det är 

monterat på väggen, ser 
en lätt antydan till ett 

rektangulärt fäste som 
är infällt i väggen. 

Spacklat och övermålat. 
På röret med en 

diameter stort som ett 
biljardklot som en 

apelsin är de tunna 
metallbalkarna 

monterade.   

 

Några sviktar det stör 
mig.  

På dessa är ytterligare 
tunnare stålvajrar fästa, 

dessa är klädda i lera 
och målade 

jag vet inte om det är 
lera, skulle kunna vara 

Jesmonite eller gips, 
antagligen gips, de 

flesta är målade svarta, 
några som grön och 
gulrandiga elsladdar 

men sladden har fått en 
förtjocknad som vore 
den ett levande väsen 

som precis slukat något. 
Utställningen är mycket 

PRECIS   

 

det är därför de 
sviktande balkarna stör 

mig.  

 

Färgen liknar tjock 
mjukplast, svart gummi. 

De upprättstående 
vajrarna klädda med 

gips och färg i varierad 
höjd och bredd liknar 

noter, kanske är de 
rörelsenoter  

de ser ut som vi gjorde 
när vi stod samlade 

framför spegeln 
svartklädda feta linjer 

lutande.  

Min blick rör sig mot de 
runda formerna på 

golvet. Forntida skallar 
av gips och snäckor. ∏ 
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Jag måste röra mig 
mellan dem måste vara 

försiktig så jag inte 
sparkar till dem ingen 

risk det skulle jag aldrig 
göra de är i formatet av 
en liten boll undrar om 

ett barn skulle vilja leka 
med den de har formatet 

av en liten barnskalle. 
Runda former gjutna av 

en blandning av gips 
och snäckor. 

 

Jag undrar 

om det är gips och 
snäckor genom hela 

eller om de innehåller 
en kärna av något annat 

utfyllnadsmaterial 
sparar dokumentet vill 

inte att det ska 
försvinna jag kommer 

att använda detta 
dokument 

 

 

kjkjkjk 

variation jag försöker 
ändra spalter till två 

men då ändras även de 
ovan. 

 

Jag undrar om hon köpt 
snäckorna på Panduro 

eller som hon själv 
samlat in dem från en 

strand 

och vilken strand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använder Enter och 
kommer hit sparar 

dokumentet vill inte att 
det ska försvinna hur 

många tusen/miljoner 
år är snäckor? Bollarna 
är utplacerade som om 

de följde radien på en 
stor cirkel, cirkeln är 

större än rummet, 
kurvan som bollarna 
utplacerade på - den 

osynliga radien -
förbinder de två 

utställningsrummen. 

 



	   28	  

Börjar med att 
formatera dokumentet 

innan jag börjar skriva, 
min fingrar rör sig över 
tangentbordet - de utför 

en schematisk dans, 
förutbestämd av orden 

med infall och 
improvisation  

när jag stavar fel, då 
måste de redigera, ta 

bort tecken radera lägga 
till, texten blir till 

 i  

en rörelse i två 
riktningar, texten rör 

sig åt ← när jag skriver 
och sedan hoppar den ↓ 
mellan raderna när inte 

orden längre får plats, 
utrymmet är begränsat 

 

sparar dokumentet, 
namnger det eva 

löfdahl, del3.docx 

Nu har förmiddagen 
passerat klockan är 

kvart i ett utanför 
köksfönstret sol och 

fågelsång, fågelns näbb 
är hård av 

ben som ytan på en 
snäcka 

ljust aprikosfärgade 
snäckor i ett cirkulärt 

mönster runt 
citronträdet i den mörkt 

blå glaserade krukan, 
krukans form är rundad 
som en liten babyskalle 

men hård, den glaserade 

krukan behåller fukt 
bättre 

i det intilliggande 
rummet förbundet med 

det främre rummet åt 
gatan 

 av cirkels radie och en 
öppning i det bortre 

högra hörnet  

öppningen är omsluten 
av vita väggar, vitt tak 

och grått betonggolv 

raderar ordet 
marmorerat och 

rummet 

på ett podium monterat 
mot väggen (som jag 
föreslog J) ett namn 

Jojo skapas vid en 
felstavning 

något som liknar sex 
högar med 

skrivarpapper 23 
centimeter höga. Men 
de är något mindre till 

formatet och de är 
gjutna i gips i 

omgångar i olika skikt 
av infärgat gips verken 
tydliggör handlingen. 

 

Läser i 
verkföreteckningen 
japanpapper, kol, gips 
och biologiskt material. 
På det tunna 
transparanta pappret är 
skafforerade teckningar 
av mynt, löv och 
obestämbara föremål i 
svart kol. Några ark har 
börjat mögla. Texten är 

fiktion och verklighet 
den skapar sin egen 
realitet. 

Titeln är något i stil 
med endast vissa 
föremål kommer upp till 
/ når ytan. 

Här möter jag på 
motstånd, kanske på 
grund av hunger, törst, 
jag har inga pengar med 
mig, jag måste hinna 
klart innan energin tar 
slut, dvs kroppens 
bränsle. Finns de som 
får energi av luft, som 
kan tillgodogöra sig 
doftpartiklar i luften och 
omvandla dessa till 
energi?  

Problemet här är 
rummet, jag vet att 

galleriets lokal 
fortsätter med 

ytterligare ett rum dolt 
bakom en vägg med 

öppningar på båda dess 
sidor. Här visar de ofta 

verk av andra 
konstnärer än den som 

har utställningen, det 
stör mig ofta och det 

blir extra tydligt i 
denna utställning som 

har en sådan 
koncentration. Jag vill 
inte gå in i nästa rum 
störa upplevelsen av 

utställningen men jag 
måste, öppningarna i 

den bortre väggen leder 
MIG dit. Jag har inget 

val. På golvet en lastpall 
med en blå filt, titeln 

något med att en fågel 
måste ha någonstans att 
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slå sig ner för att kunna 
sjunga. Vem var 

konstnären, kommer 
inte ihåg -  

 relativt ung, i min ålder 
kvinnlig konstnär. Med 

ett namn jag inte 
känner igen.  

Här måste jag vända, 
utställningen skapar 

ingen cirkelrörelse. Jag 
kan välja att ta den 

öppning i rummet jag 
inte valde på vägen in,  

 

nu återstår endast 
passagen genom 

rummen på vägen ut, 
jag betraktar verken 
från en ny vinkel, nu 

med en fond av ett 
fönsterpari ut mot 

gatan.  Jag sätter mig på 
huk och tittar närmare 

på ett av kloten, där 
finns också mynt 

ingjutna och i gipset 
finns negativa spår av 

snäckor som 
trillat/pillats bort. Det 
är ett kontrollerat rum. 

I efterhand önskar jag 
mig en pall att sitta på, 

med möjlighet att slå 
MIG ner och vila och 

betrakta verken under 
längre tid - eller 

betrakta rummet med 
verken installerade. 

Men nu är jag trött och 
måste vidare. Jag tittar 

igen på sändarna, jag 
skriver mitt namn i 

gästboken, går upp för 

trappan, öppnar dörren 
och går ut Δ4 
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OM 
VANDRIN
GAR I 
RUM



	   31	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

∇ 

 

 

börjar med att byta byxor till mina blå batik mysbyxor med lös resår i midjan, trär fötterna i 
mjuka tofflor, skjuter undan papper och placera datorn på bordet. Sitter bekvämt vid detta 
bord och med "dålig" hållning 

---------------        --------        spar text i folder text april 13. Dokumentnamn: börjar med att 
byta byxor till min blå batik mysbyxor med lös resår i midjan.doc 

	  

TEXTEN KRETSAR RUNT I CIRKLAR; KATTEN 

HOPPAR UPP OCH SÄTTER SIG PÅ MITT 

ANTECKNINGSBLOCK, JAG KLIAR HONOM UNDER 

HALSEN, HAN KURRAR. JAG SKRIVER ENDAST MED 

VÄNSTERHANDEN. HAN KURRAR OCH TRYCKER SITT 

HUVUD MOT MIN HAND. SER ATT HAN ÄR TRÖTT, HAN 

FICK SMAKA LAX FRÅN MIN SUSHILÅDA. HANS NOS 

ÄR VÅT OCH KALL. 
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återgår till text, fokuserar,	  tittar på boken som ligger på datorns vänstra sida;	  
Untitled (Experience of Place)5 den har influerat mig mycket. Hur? Min 
arbetsmetod, sätt att tänka kring konst. Den satte ord på mina egna 
upplevelser av rum: 1/ 1980-93 Vi flyttade till nya bostäder.2/ 1984-95 Vi 
byggde kojor. 3/ 2004 Jag lämnade måleriet och rörde mig ut i rummet, 
rent kroppsligt. Performance i stadsmiljö; jag gick runt bostadshuset vid 
Norra Haga, framlänges med ögonen slutna, jag kände mig fram längs 
husets fasad, puts och glas, stuprör och cyklar. 4/ 2005 Jag och Laura 
gjorde vår första intervention i Kallio, vi klättrade upp på en stege till en 
överdimensionerad gångbro över en motorväg, hon hade en kartong över 
överkroppen och såg inget, jag hade en hög strut på huvudet och förlängda 
armar, det blåste kraftigt6. 

 

Alexandr	  Mihailovich	  Sher	  

Well,	  I	  said	  already	  there	  was	  just	  concrete,	  here	  and	  there.	  

We	  covered	  the	  steps	  with	  marble,	  because	  the	  stairs	  could	  

not	  be	  made	  another	  way.	  If	  they	  were	  made	  from	  other	  materials,	  

all	  the	  steps	  would	  have	  worn	  of	  too	  quickly.	  I	  don't	  know	  	  

whether	  Aalto	  had	  marble	  or	  not.7	  

	  

Essäer av bland andra Michael Ashkin, han beskriver hur han vandrar 
runt på en ödelagd tomt, där finns kvarlevor av tidigare aktivitet; 
metallskrot, högar med jord, hans tankar rör sig fritt mellan synintryck 
och filosofiska citat.8 Slår upp	  boken på måfå, hamnar mitt i Liisa  

 

 

Roberts iscensatta intervju mellan ett antal personer som 
vandrar runt på biblioteket i Vyborg.  
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Boken är limbunden, håller upp uppslaget med min vänstra 
armbåge under tiden jag skriver av. När jag är klar lägger 
jag in en penna för att markera uppslaget och slår ihop 
boken. Bokens omslag är vitt. På omslagets övre halva är ett 
fotografi i en blå ton. Fotografiet föreställer ett tak på en 
hög byggnad och i dess horisont skymtar skyskrapor i disig 
luft / dimma. Nu sitter jag med mitt vänstra ben  

 

vikt under mig och det högra vikt framför mig, min högra arm vilar på mitt högra knä när 
jag skriver. Texten har kontakt med kroppen. Betraktar en flyer till Rikke Benborgs 
utställning Electric Palace, ett svartvitt fotografi av ett ansikte, det ena ögat är slutet och 
den andra är öppet (alt. målat öppet öga på ögonlocket), bilden har varit vikt och har ett 
mönster av bortklippta ROMBER 

 

 

 

  

använder vardagsrum som studio, sitter vid skrivbordet och skriver vid datorn, bär in 
datorn i kontoret kopplar i skrivarsladden skriver ut, tar utskrifter och dator, går 
tillbaka till vardagsrum och placerar dator på skrivbord, tar med texten läser högt på 
toaletten, avslappnad röst, fokuserad, det är något som inte stämmer, texten känns 
stum, sluten 
sätter mig vid datorn igen, kopierar texten, öppnar ett nytt dokument klistrar in, 
gråmarkerar visa partier i texten, och ger vissa ord kursiv stil. ger texten en rubrik; 
>OM KROPPEN< delar in texten i stycken och infogar mittcentrerade symboler som 
avgränsningar, rättar stavfel, skriver ut texten, placerar 

utskrifter på mattan på golvet, det är något som fortfarande inte stämmer, texten ska ju 
vara löpande men nu hoppar blicken mellan ett antal a4 ark. tänker att det kan fungera 
bättre om texten löper i två spalter över en sida i liggande format, dessa kan vikas och 
skapa en utvikbar text. sätter mig vid skrivbordet, kopierar texten, öppnar ett nytt 
dokument och klistrar in, markerar texten, minskar texten till 8 punkter, ändrar 
dokumentet till liggande format, 2 kolumner, ändrar avstånd mellan kolumner och på 
marginaler, sparar dokumentet 

tittar på dokumenten som ligger utlagda på mattan, överst en rad med 4 ark - de första 
utskrifterna, under en rad med 6 ark bredvid varandra, texten ska vara löpande, inte 
vikt, placerar tre ark under varandra, sätter mig vid skrivbordet, tittar på dokumenten 
på golvet, beslutar mig för att det är så texten ska vara, sätter mig vid texten på golvet 
och läser, funderar över om den ska presenteras som en rulle som läsaren själv får rulla 
ut och läsa, ser en rulle framför mig med ett blått band, funderar över om texten ska 
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löpa längs det som blir rullens insida eller utsida, funderar över hur en läsare håller i 
rullen och rullar ut den samtidigt som den läses, vill ha texten på insidan för det blir 
lättare att läsa men rubriken skapar problem, ska den vara på rullens utsida och i så fall 
hur den ska placeras där, funderar över att använda en stämpel, texten ska skrivas ut på 
fotopapper, placerar alla ark under varandra 

tror det finns på rulle och blir tillräckligt långt, det behöver beskäras på sidorna. 
noterar att längden är ungefär lika lång som min kropp, lägger mig på golvet bredvid 
arken och mäter, arken är något kortare än min egen längd. det behöver inte vara exakt 
samma längd som jag, tänker på åldrandet, att kroppen krymper. reflekterar över att jag 
använder vardagsrummet som ateljé, sätter mig vid skrivbordet och börjar skriva 
denna text. blickar ner på arken på golvet då och då under tiden jag skriver. funderar 
över hur verket ska presenteras, ska jag hänga upp texten på väggen, men hur, inte 
fästa med nålar, kan jag använda metallklämmor jag köpte för några veckor sedan, vill 
inte att arket ska rulla sig längs väggen, men om det ska ligga som en rulle i lådan. 
tänker att det ska skrivas ut på fotopapper, texten blir ett fotografi (ett foto av en 
kropp), om texten är målad på en uppsänd duk får texten form, en tjocklek, ska texten 
vara ett objekt eller något annat? en projektion, text på glas, text utskriven i färg på 
svart papper. eller i färg mot grå bakgrund, svart mot grå bakgrund. inte svart text mot 
vit grund. tänker på Carolee Schneeman och Donald Judd. funderar över hur verket ska 
presenteras, hur det tar sig ut mot en vägg. eller ska det bara vara text? presentationen 
ger mig huvudbry, måste ta en paus. texten är skriven med Lithos Pro Regular, 8 
punkter. typsnittet skapades av Carol Twombly för Adobe 1989. denna text använder 
Chaparral Pro, 12 punkter. även den skapad av Carol Twombly för Adobe. 
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Fotosession # 3 
PERCEPTIONSSTUDIO 

Perceptionsstudio Konstfack 24 
april 9.00 - 17.00  

Fotograf: Jag själv  

 

10.00 Har installerat mig i 
perceptionsstudion, köpt 
TWININGS Green Tea & Lemon 
och äggsmörgås med kaviar på grovt 
bröd från fiket, förbereder mig för 
fotografering. 

9.00 Roland visade mig rummet, 
plockade fram lampor, 
förlängningssladdar och ljusfilter.  

Test av kameras placering och 
riktning i rum.  

Test av lampor, 1 stark och 1 svag. 
Beslutar mig för att använda 2 
stycken, skuggor åt två håll bakom 
min kropp.  

Test av olika mimställningar, mer 
effektivt med händerna så stora som 
möjligt (cookie). 

Inventering av ljusfilter i låda, finns 
i olika färger, placerar ut dem på 
bordet. Mörk och ljus blå, grön, gul, 
magenta - eventuellt ska jag testa att 

montera upp dem direkt mot väggen 
med maskeringstejp som en tillfällig 
målning som fond. 

 

10.13 Kan filtren hänga fritt i luften? 
Om fritt i luften, färgade skuggor på 
väggen. Eller de kan montera på 
stativ, eller med hjälp av tejp och 
tråd. Bör testas. 

Ska testa salamanderhänder (Ika 
Nord som Isadora Duncan, reser sig 
från de döda). 

Glömde fotografier i ateljén ___ har 
dem i minnet, Jane Fonda, Ester 
Williams, Josephine Baker, Marilyn 
Monroe, Ika Nord och Isadora 
Duncan och hennes studenter. 

KÄNNER HUR TEET VÄRMER 
UPP MAGEN OCH SMÖRGÅSEN 
ABSORBERAS AV KROPPEN 
OCH OMVANDLAS TILL 
ENERGI. KÄNNER MIG 
BEHAGLIG TILL MODS. 
LADDAR INFÖR 
FOTOGRAFERING. 

Tar av mig klippsörhängen som 
trycker på öronsnibbarna. Ska bli 
skönt att byta om. Jag glömde mina 
lösa batikbyxor ___ får ta med dem i 
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morgon, och morgonrocken. Jag har 
med... 

6.45 Klockan ringde, flyttade fram 
den till 6.49, somnade om vaknade 
7.00 Duschade, värmde vatten och 
fyllde på kannan med rött te sedan 
igår kväll, kokade ägg och gröt. Skar 
upp päron. Åt frukost, sparade 
ägget. Bråttom, klädde på mig, 
packade ner kamera, dator, 
anteckningsbok och bok om mim. 

 

8.00  Gå till tunnelbana och byte till 
tvärbana, förbi ateljé och hämta 
stativ, filmkamera, mimkläder och 2 
stycken pappersmasker, 1 målad och 
en omålad, letade hastigt efter vit 
ansiktsfärg men vet inte var den 
lådan är, där finns också lösnäsa ___ 
är den i ateljén eller hemma? Kan 
jag hitta den till imorgon el fredag. 

10. 27 Dörren i andra änden av 
lokalen öppnas, in rusar en tjej och 
undrar "What is going on here?". 
hon ska ha en presentation "In a 
few minutes." Lokalen är 
uppenbarligen dubbelbokad, hon 
säger sig vara klar halv ett. Jag blir 
irriterad men försöker hålla mig 
lugn, det är ju inte så mycket att 
göra, hennes presentation går före, 
jag markerar upp kamera- och 
lampstativ med maskeringstejp på 
golvet. Incidenten förklarar hur som 
helst att det står en virkad spis på 
golvet (som är i vägen för mig när 
jag ska fotografera, funderade på att 
flytta den men den verkade vara 
inkopplad med sladdar), nu kommer 
hon förhoppningsvis att ha flyttat 

den till efter lunch. Det är bra, då 
kan jag placera kameran rakt 
framför väggen. Vill boka 
fotostudion också, för att testa att 
fotografera mot en nerrullad 
pappersfond. 

10.39 Klockan går så fort när jag 
skriver. Men nu gör det inte så 
mycket eftersom jag inte kan 
fortsätta med fotografering på ca 2 
timmar. 

Det känns lite obehagligt att någon 
plötsligt kan storma in i studion, 
genom en slags bakdörr, behöver 
känna mig trygg om jag ska kunna 
fotografera och slappna av framför 
kameran. Hur skulle det vara att ha 
någon annan som står bakom 
kameran? Nu fotograferar jag inför 
mig själv. Inför kameran. Vore bra 
att kunna ändra slutartid till 20 el 30 
sekunder. Men det finns något 
lockande i kamerans förutbestämda 
10 sekunder, det sätter en ram och 
begränsningar, det är fysiskt 
omöjligt att tex hinna förflytta sig en 
viss sträcka på 10 sek. Jag skulle ju 
kunna testa filmkameran nu innan 
jag har tillgång till studion igen - jag 
måste ju ladda den också. Ok, nu 
laddar den. 

10.52 Ska köpa frukt från fiket, göra 
en kort kjol. Behöver en spegel, har 
inte sett någon här, får leta. Behöver 
testa frisyr, har tänkt ha uppsatt i en 
knut mitt på huvudet. Nu är klockan 
snart 11, planerar att ta lunch 
klockan 12, eller bättre att gå fem i 
så jag slipper kön. 
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11.00 Börjar känna mig trött igen, 
nös. 45 min till lunch, vegetariska 
vårrullar. Trött i benen, såg fram 
emot att byta om till mjukare kläder, 
ta av mig skorna. Går fram mot 
dörren och tittar in om hon håller 
på med sin presentation (i tanken). 
Hon var så stressad. En kvinna till 
kom in under tiden jag höll på att 
märka upp var kameran skulle stå, 
hon såg ganska bister ur, kanske 
irriterad över att jag var där. Det var 
ju de som skulle ha tillgång till 
utrymmet, det var bokat för dem. 
Studion är omgiven av svarta 
draperier, bakom dem längs ena 
långväggen är stora fönsterpartier 
med mörkläggningsgardinger 
nerhissade, jag försökte rulla upp 
dem, tryckte på både knappen med 
en pil upp och den med en pil ned, 
men de rörde sig inte. Jag tänkte att 
jag skulle kunna använda dagsljus 
vid fotograferingen men det verkar 
inte fungera. Gläntar på dörren för 
att se om de är klara. Rummet är 
mörklagt och jag anar ett sken 
bakom draperiet, det låter som om 
från en verkstad, något hackar, ett 
svåridentifierbart ljud. I det 
intilliggande rummet där jag sitter 
är det tyst så när som på ett susande 
ljud från ventilationen och enstaka 
bilar som passerar utanför. 
Bordsskivan är vit, stolarna är i 
vitlaserad björk, ganska bekväma 
med ett armstöd som sluter runt 
kroppen på ett behagligt sätt men 
som samtidigt gör att benen hakar i 
något när jag reser mig upp. 

Spänd i käkarna, känner en lätt 
tilltagande huvudvärk. Trött i hela 

kroppen, har sovit för lite. Veckan 
har varit intensiv, började med 
mimkursen i måndags och direkt 
efter det till ateljén och hämtade 
verken för inlämning till 
Konstakademien, bar tre målningar 
och 2 kartonger framför mig mellan 
utsträckta armar. Armarna var redan 
trötta efter att vi gjort örnen på 
kursen, fick hjälp att bära genom 
halva tunneln under Vasagatan och 
upp för trappan till gatunivå av en 
ung kille. Sedan hem och äta lunch, 
skriva 2 timmar och sova två timmar. 
Fortsatte skriva på kvällen till 
klockan tolv. Upp tidigt även 
tisdagen för att åka till glashyttan i 
Sickla och delta i Esmés glaslek- 
workshop. Aldrig tidigare arbetat 
med glas, magiskt, glaset lyftes ur 
ugnen (1200°) med hjälp av långa 
metallstänger och droppades/hälldes 
ner på ett bord av stål. Vi fick 
bearbeta materialet med hjälp av 
köksredskap, trädgårdsredskap och 
traditionella glasverktyg som sax, 
metalltänger, träbrädor. Allt som var 
av trä hade Esmé förbränt för att de 
inte skulle fatta eld och de var 
placerat i vattenhinkar. Vi fick välja 
verktyg som vi ville. 

Glaset likt en kropp som vi våldsamt 
attackerar. Glaset stelnar fort och vi 
är tvungna att arbeta snabbt med 
hackor, tänger, skrapor och pinnar. 
I omgångar pudrar vi med olika 
färgade pigment. 

Glasmassan - en mjuk kropp, petade 
med pinnen i massan och hål 
bildades, lågor slogs upp runt 
pinnen och den blev kortare och 



	   39	  

kortare för varje hålighet den 
skapade. Krasande ljud av avkylt 
glas som sprack i vattenhinkar, rök, 
glödande glasmassa, eldsflammor, 
gaslågan som värmde glaset innan 
det skulle in i kylugnen (500 °). 

Skjuts av Viktoria till Globen, 
tunnelbana hem och passerade Bea 
för att handla näringsrik lunch; 
Machésallad, kallrökt lax, avokado, 
gurka, mango, mozzarella, sesamfrö 
och brie. Skriva 2 timmar, vila 15 
min, byta om till öppning på 
Bonniers. Fika med Sini, Jani och 
Villa som är vackert utklädd i en 
flamingodress. Testade 
studsmattorna i Vasaparken. Jeppe 
Heins öppning, läste på 
tunnelbanan på väg hem att han 
varit utbränd och sakta återerövrar 
kroppen. Buddistiska böneskålar 
som ett platsspecifikt instrument. 

11.39 Armarna har tre 
funktioner; agera murgröna 
tryckta tätt intill kroppen, som 
inramning för kroppen eller 
hängande som lodlinjer. 

All rörelser startar med kraft, 
armarna lyfts upp som om det 
plötsligt kommit en luftström under 
dem. 

11.43 Kroppen slås ut av stress, den 
kan förlama delar av kroppen. 
Hänger det på något sätt ihop med 
MS. 

14.40 Behövde kissa, passade på att 
ta fikapaus TWININGS Green Tea 
& Lemon och Kärleksmums. 

Arbetat i studion i 2 timmar 
nonstop. Ska det vara den titeln, 
Nonstop. Känner mig piggare än 
tidigare. Det gröna teet är effektivt, 
skärper mig. Men det blir ganska 
dyrt att köpa all mat här, 10 + 80 + 
30 kr, 125 kr. Ok, ganska ok ändå. 
Upplever samband med min 
energinivå och matintag. Kroppsligt 
och tankemässigt, känner mig mer 
positiv och laddad nu. Tog lunch tio 
minuter i 12. Till lunch åt jag en 
fiskfilé rullad runt en krabbfyllning, 
tre potatisar, stark Hollandaissås, 
Galliamelon, gurka och 
isbergssallad. Har inte ont i magen. 
Började med att värma upp kroppen 
innan jag satte igång i studion. 
Golvet var kallt, la min jacka som 
underlag. Här finns ingen spegel, 
satte upp håret och grimaserade 
framför toalettspegeln. Bytte om i 
mellanrummet mellan studion och 
rummet jag nu sitter i. Försökte 
värma upp på samma sätt som med 
Ika, men kom inte ihåg alla 
moment. Kom tex inte ihåg den 
första andningsövningen när vi 
sitter på golvet med benen i kors 
framför oss och trycker handflatorna 
framför oss mot Solar Plexus, andas 
in. Öppna bröstkorgen, lyft upp 
bröstkorgen. Tänk dig att du har 
ett tomt glas som du häller i vatten, 
det fylls från botten och upp, först 
fyller du magen sedan lungorna, dyk 
framåt ___ andas ut, andas in 
samtidigt som du reser dig upp, 
armarna rakt ut åt sidorna, 
handflatorna uppåt, sträck upp 
armarna ovanför huvudet och sträck 
upp så långt du kan. Låt händerna 
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falla ner som löv som virvlar i 
vinden, långsamt ___ rör handen 
hela vägen runt. Nu kom jag ihåg 
när jag skrev ner. Repetition. 
Samma rörelser varje vecka. 

15.00 Klockan är 3. Börjar känna av 
att kroppen varit igång i snart 9 
timmar. Ska fortsätta nu. Ansiktet är 
en mask, kroppen ett instrument. 

16.00 Tappar energin igen, äter 
medhavd pannkaka strödd med 
socker, och halv avokado. Luktar 
gift i studion, de färgade filtren av 
plast uppvärmda avger ohälsosamma 
ångor. Vill inte vara där inne längre. 
Tror inte det går att öppna något 
fönster, de verkar larmade. Tar 
kiwin också, måste avsluta och ta 
mig hemåt, har textuppgift att 
färdigställa till i kväll, deadline 
klockan 6 inatt. Och tomaten också. 
Smakar nästan ingenting, bättre att 
värma först. Kanske dags att avsluta 
för dagen, kan vara här hela dagen 
imorgon. Ska jag ha någon annan 
kostym? Vad ska jag berätta? Hur 
gör jag entré och sorti?  

Imorgon; ta med batikbyxor, 
morgonrock, sjal att vira runt 
håruppsättningen. Annan 
ljussättning, testa floddlight 
(skuggor från golv och uppåt), 
placera ljus annorlunda, i olika 
nivåer, en väldigt högt (kanske kan 
jag använda den som sitter i ett 
hörn). Byta rikting. (Metropolis).  

Går in i studion igen för att kolla 
lampan i hörnet - går den att 
använda. Och en historia formulerar 
sig i huvudet, en figur som lägger 

sig för att vila och läsa en bok (mim). 
Teoretiska texter läster högt. Tejpar 
upp ljusfilter på projektionsduk. 
Behöver köpa en yogamatta.  

* 

Strax 9 på kvällen. Skriver ner några 
korta anteckningar om dagens 
avslut. Tejpar upp färgade filter på 
projektionsduken, testar att ta två 
bilder. Filmar flera rörelser; gång, 
klättra på stege, dra i rep, Hamlets 
pappa, Örnen. Drar ut sladdarna till 
alla lampor. Plockar ihop, tar 
bussen hem. Väskan tung. 

Imorgon; dokumentera 
uppvärmning. Ta med kostym.
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http://www.amazon.com/On-Being-Included-Diversity-
Institutional/dp/0822352362 Sara Ahmed, - chapter about subjectivity, 
stopped at the street asked if she was aboriginal...9 
 
Kapitel, indelning 
en text som är lösgjort, utan ram - armarna fungerar som ram, eller 
som tyngder eller som murgröna 
>the act of writing was a re-orientation<10 
 
olika röster som gör sig hörda, olika karaktärer, rasism, ojämlikhet 
göms under ORDET mångfald 
karaktärer inom mig 
boken är sen, omlånad maxutlån, omlån inte möjligt, finns en boklåda 
för återlämning kommer jag in i huset, fungerar min passerbricka, 
huset som en fästning, traditionell liknelse men den finns kvar som 
mental bild. biblioteket stänger kl 16.00!! Vad är det för tid, ett 
bibliotek behöver vara öppet på kvällstid. måste sitta där och söka 
efter uppsatser, artiklar, arkiv, otillgängliga efter studietid, vissa har 
jag kvar tillgång till, vissa inte. det regnar kraftigt ute, det är valborg, 
jag har pratat med mormor och mamma, och messat med E och L. 
Det är beräknat idag. jag väntar också. surfade efter barnvagn och 
bärsele, kraftiga hjul verkar bäst, kanske en brio happy. kan köpa 
begagnad på blocket, det rekommenderas eftersom de snabbt blir 
smutsiga. tycker det verkar bra med vagn, bärsele oftast men vagn 
för långa promenader, om vi ska ut och gå vid torpet, jag är orolig att 
jag inte kan bära så långt. vagnen kanske är mysig också för barnet, 
en plats att känna sig trygg. vad hade jag för vagn? mamma kommer 
inte ihåg, det var ju på landet, vi kanske inte behövde vagn? C 
kommer ihåg att hon skämdes för sin vagn som var orange och brun. 
hur kan det minnet komma sig? hade någon sagt något? hade hon 
iakttagit andra barn i andra vagnar? hon kanske skämdes för flytten 
från landet till stan, för separationen. jag kommer ihåg att jag 
skämdes för ett par svarta sammetsbyxor och en knallgul skjorta 
med svart fluga. kläderna satt obekvämt, stelt, hårt, färgen på 
skjortan var ful och jag tyckte in om flugan. de var nyköpta, jag var 
tvungen att ha dem. kanske inte barn tycker om starka intensiva 
färger (eller om en inte är van vid det?). kläder är POLITIK. jag har 
gjort i ordning Sencha-te och jag ska lyfta ur tebladen ur vattnet, 
kanske är det redan för sent? 
dricker te ur en skål vars sida är fylld av riskorn som släpper igenom 
ljus. för att dricka använder jag båda mina händer, mina fingrar tar 
tag runt skålens sida och lyfter upp den mot mina läppar. på ett runt 
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fat hade jag en kokostopp. 
pappas fotografier, han fotograferade mycket, han har kvar bilderna 
hemma hos sig. undrar om han vet hur mycket de bilderna betyder 
för oss. har pratat med V om bilderna också, de har inte heller några 
bilder från när de var små. 
 
>affecting not simply what I was writing but what I was feeling and 
thinking<, Sara Ahmed, On Beeing Included, förord, Amazone 
 
>becoming a stranger in a place I called home< 
 
>i have tried to write from this sence of not belonging 
>to account for racism is to offer a different account of the world 
 
>the world is seen as "the world, the one and only, there are different 
worlds, different universas, coexisting next to each other< 
 
att skriva idag, ett enormt motstånd, inte förrän andra alternativ inte 
var aktuella och jag ätit lunch, ackompanjerad av en text av Merleau- 
Ponty som provocerade mig i sin brist på diversity. 
vad påverkar "oss" - vilka är oss, jag är inte samma som dig. 
och ändå, vissa behov är grundläggande, trygghet, beskydd, som 
barn totalt utsatt, i behov, upp till 25 års ålder utvecklas hjärnan. 
smärtsamt att minnas, en minns inte det mest smärtsamma, 
otrygg anknytning. 
eller anknytning var trygg men situation i övrigt var otrygg. 
det berör mig att läsa, Julia Kristeva om moderskap och Judith Butler 
och Helene Coioux, redigerar text, tar bort lägger till (skriver att jag 
gör det men gör det inte) 
går det att dölja under performativitet. så starkt är behovet att av vara 
en och samma.  rädsla. 
- en icke acceptans för det som är flyktigt, undflyende. jag är du. 
(oprecist) jag är flera 
röster inom mig, olika roller  
mimstudenten 
den nyblivna forskaren 
ovilja mot att katalogisera, kategorisera, ytlig språkförståelse. jag har 
läst mig till mitt språk, behöver öva. stöd mig. 
modern 
adoptivföräldern 
förälder 
i ett samtal, en dialog som avbryts, på väg, på promenad, i bilen, 
aldrig några spontana utflykter, alltid arbete. önskan om att åka till 
bokskogen, ta med en picknickkorg. kritisera andra. ödmjukhet. 
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>det är livet. har rest färdigt. jordgubbar från Spanien, dubbelt så 
stora, goda. vi brukade köpa jordgubbar i Malaga, aldrig något fel på 
dem.<  
 
vi pratade om hudfärg, är de inte ljusare i Kenya än Korea. 
hudfärgen kan vara olika. ljusare och mörkare, tror att det kan 
förändras i olika åldrar. 
>serum som återfettar utan att bli fett. tvättar håret var 9e dag. min 
mamma brukade lukta i håret, nu är det dags.< 
 
Sara Ahmeds text väcker tankar och reaktioner, den är personlig, 
personliga anekdoter, en retorisk metod. knyter an, berör. 
>one of my aims in this book is to< 
appropierar 
  

>the stranger, could be anyone, points to some bodies more than 
other 
>becoming a stranger 
>how spaces can be extansions of bodies 
jag skriver parallellt med läsande, Helvetica fetstil, 13 punkter, vet 
inte om jag kommer att använda texten, i sin helhet, delar av den, 
redigerad, med annat typsnitt 
väljer en något grön färg på texten, vi hittar inte namn på färger i 
swahili lexikon, märkligt - har de glömt att ta med det eller blev det 
bortprioriterat, vilket urval görs, vad väljer jag att ta med och inte, 
vad kommer ens fram när jag skriver, vet att jag kan bättre men 
behöver uppbåda en viss energinivå för att framkalla den texten, 
kristallklar, skarp, omvälvande. 
tänker på vårt barn, vad hen kommer att mötas av, blir personligen 
engagerad i frågan om den andra, vem som är norm, vilka kroppar 
som hör hemma, inom en institution, ett land, en stad. har ett eget 
utanförperspektiv, med samiska förfäder som jag inte vet mycket om. 
hur långt tillbaka i ens historia vill en gå, vad får jag reda på. 
splittringen, uppbrottet har haft betydelse, byta av miljö, att stå 
utanför 
arbetarklass - överklass 
landet - staden 
oskolad - akademiker 
outbildad - utbildad 
kvinna - man 
sjuk - frisk 
lönearbete - forskning 
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örnen 
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1. 

planerar en performance, 
vet inte om jag klarar av att 
genomföra den, kanske är 
det ett för stort åtagande 

 

2.  

har skissat på manus, vilka 
rörelser jag kan utföra 

 

3. 

parallellt med 
performance  

komposition av film som 
presenterar projektet. 
jag måste 

 

◊ göra en film, den kan 
dokumentera och 
bevara rörelser 

 

 

 

4.  

rörelser  

 

örnen flyger   
(sitter först på en gren 
och lyfter)  

(faller ut från 
en klippa)  

rörelsen startar           
i överarmarna. hon  

svävar            
spanar ner. huvudet 
vrids         höger         
vänster    
 ner 

tillbaka  

och    vänster     
höger  

upp  

 

fäll över framåt. 
Δ tillbaka (kaninöron).  
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. slå med 
vingarna, faller  

ned med 
armbågen, sedan med       
handleden, hela  

armen  

transporteras 
ned  

 

m a r  g u e  r  i  t  e    

 

armbågarna 
vrids  

utåt, armarna 
fortsätter mot 
kroppen nuddar lätt 
och pressas  

uppåt, håll 
kvar marguerite 
nästan hela 

 vägen upp  

 

 

 

 

 

5.  

tecknar ett nytt  

manus          ett 
rörelseschema för hur  

 

örnen       →rör sig 

 

 

använder --------- 
skärm som spegel 

jag testar             
rörelsen 

 

ska rörelsen vara  

mjuk  

eller distinkt < 

 

 

 

 

kroppens delar s e p a r 
e r a d e 
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vrider huvudet åt  

 

höger    
 (45°  

vinkel)      lutar  

huvudet åt        höger 
(bara huvudet inte 
halsen), fäller 
huvudet framåt.  

jag vrider huvudet 
under tiden jag 
skriver. nu har jag 
bytt kostym; rosa t-
shirt, svarta tajts och 
beiga shorts.  

 

 

 

 

       6. d e g a  r  d é  

point -  through ∩  
the ⎨  foot 

 

7.  

arbetar i trädgården i 
fläder 

bersån 

 fåglar som kvittrar, 
gula 

 narcisser i ett glas på 
bordet, en ljusgrön duk med 
vit brodering, en bricka av    
en bricka av flätat trä     en 
formpressad  

glasskål        till 
hälften fylld  

fylld av jordgubbar  

  4 vita kaffekoppar.  

 

med kaffefläckar    4 
citrongula fat i tjock 
keramik, en skärbräda av trä 
med en uppskuren 
wienerbrödlängd    runda  

stenar som  

  tyngder 

en kaffetermos i rosa  

plast            en björktrast    
koltrast   ,    blåmes 
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hackspett   ,    spillkråka.  
skogsduva   ,    en örn.  

 

8. dator framför mig  

jag är riktad mot 
datorn, 3 
anteckningsböcker på  

min högra sida, överst 
på högen en  

blyertspenna.    vinden 
tilltar något      över 
himlavalvet ett 
jämntjockt vitt         ¬dis, 
solens sken som från 
bakom ett  

 

frostat  

 

 

 

glas 

 

 

	  

stretch through the 

foot      point.    

tårna flex       häl.    

 krama tårna 

 flex  stretch 

through the  foot 

point   tårna flex  

häl.   krama

 tårna  

 krama tårna  

 flex  häl.  

 tårna  flex  

stretch throught the 

foot    point 

  flex  
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9. 

"ingen riktning, vilja, 
inget kanske" ⎛  

 

 

10. 

andas in lyft 
bröstkorgen, vrid 
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9

 

 

ANTECKNINGA

R  
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MENINGEN ÄR LÅNG, DEN LÖPER ÖVER EN SÅ LÅNG VÄGG ATT NÄR JAG 
SKA BYTA TILL NÄSTA RAD HAR JAG TAPPAT BORT MIG, ETT SÄTT ATT 
GÅ VILSE 

& 

SKAPAR ETT NYTT DOKUMENT GENOM ATT ANVÄNDA DUBBELKOMMANDO 
KRINGLA OCH N SAMTIDIGT. 

FRAMFÖR MIG EN RÖNTGENBILD AV ETT SKELETT, MÅLNINGEN HAR 
RODNAT ELLER PUDRAT ROSA ROUGE SOM EN MASK 

& 

- DET FINNS INGET BAKOM MASKEN 

& 

SARAH PUCILLS SAMTAL OM MAYA DERENS PÅVERKAN PÅ HENNES 
ARBETEN PÅ BFI11, SE DEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN UPPMANING 

& 

DET ÄR ALLTID PÅ VÅREN      NÄR LJUSET KOMMER ÅTER 

SMÄRTSAMT ATT SE 

OM JAG VORE BLIND SKULLE JAG ANVÄNDA KÄNSELN 

& 

NYPER AV ETT MYNTABLAD 

HAR MITT ARBETE STAGNERAT? UPPREPAR JAG HELA TIDEN SAMMA FORMULERINGAR 

OCH BEGREPP? TUGGAR PÅ BLADET, SKÄRPER SINNEN GER MIG NY ENERGI. 

TUGGAR PÅ BLAD SOM GÖR MIG SLÖ, LUGN, TRYGG. KÄNNER TRYGGHET I AKTIVITET 

OCH STRESS.  

&  
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 TAPPAR FOKUS, SVÅRT ATT SKRIVA, DET BLIR STOLPIGT OCH UTAN FLÖDE, 

TAPPAR INTRESSE FÖR MIN EGEN TEXT, VILKET ÄR SYFTET MED DENNA TEXT? LETADE 

UPP REFERENSER SOM JAG KOMMER ATT ANVÄNDA MIG AV I MIN TEXT, PÅ 

KONSTFACK - HADE EN TIMMA PÅ OSS, HITTADE FLERA NYA, BLAND ANNAT NÅGRA 

FILMARE. SOM VERKAR SETT NÄRMARE PÅ DEN KVINNLIGA KROPPENS 

REPRESENTATION, DEN ENA PUCINNI NÅGOT VERKADE UTFORSKA KVINNLIG 

SEXUALITET OCH SÄRSKILT LESBISK SEXUALITET OCH HENNES EGEN RELATION TILL 

SIN MOR.  HUR ÄR DET ATT HA ANSVAR GENTEMOT ETT BARN? OM JAG SOM 

KONSTNÄR GÖR VERK DÄR JAG UTSÄTTER MIG SJÄLV FÖR OLIKA UTELÄMNANDE 

SITUATIONER - HAR JAG ETT ANSVAR GENTEMOT MIG SJÄLV (?) OCH DE I MIN 

OMGIVNING (?) MINA NÄRMASTE (?). 

& 

>Jag	  måste	  t.ex.	  påstå	  att	  redan	  intryck	  från	  det	  andra	  levnadsåret,	  ibland	  till	  och	  
med	  från	  det	  första,	  efterlämnar	  ett	  varaktigt	  spår	  i	  de	  senare	  nervsjukas	  känsloliv	  
och	  att	  dessa	  intryck	  -‐	  även	  om	  de	  i	  hög	  grad	  blir	  förvridna	  och	  överdrivna	  av	  
minnet	  kan	  vara	  den	  första	  och	  djupast	  liggande	  förutsättningen	  för	  ett	  hysteriskt	  
symptom.<12	  	  

&	  

>Jag skriver en artikel tillsammans med en person som har stöttat mig genom vinterns 
elände och det känns lite som en rening, en terapeutisk process. Han intervjuar mig om 
hur det kom sig att mina ögon öppnades för den strukturella rasismen på riktigt och hur 
min väg till engagemang/aktivism ser ut. Texten ska publiceras i en tidskrift och även om 
den kortas eller inte blir publicerad av någon anledning, så har jag ändå skrivit av mig. 
Även om det är krävande för mig att djupdyka i de frågorna. Vad är det i MIG som gör 
mig engagerad och hur ONT gör det inte när jag hör andra yttra saker som i sina 
konsekvenser är väldigt negativa för mitt barn? Tycker det är synd att jag inte har tid (tar 
mig tiden) att skriva oftare här. Att samla tankarna på det här sättet behövs.<13 

& 

Fick precis en inbjudan om att delta i ett konstnärsdrivet två-dagars event med 
performance konst. Vill jag göra en performance? Jag skulle kunna göra en 
mimperformance och läsa någon/några av texterna högt, ev med hjälp av flera personer, 
som en koreografi, om vi alla lutar åt samma håll, då behöver jag hålla en mimikurs i mim ;  
) el så frågar jag om det är några på mimkursen som skulle vilja delta? Hinner jag förbereda 
något sådant? Det skulle kunna vara som ett test. Tex max 5 personer. Repa några gånger, 
göra några få rörelser, luta åt sidan, huvudet längs muren. Tex Jenny, gå med motstånd och 
han som är producent på mimteatern Påfågeln, läsa text i rörelse, från sida till sida, som en 
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klockpendel, förflytta oss i rummet, på två olika våningar, stå tätt intill varandra, stå 
utspridda som på ett schackgolv. (Pelare i rum) - kolonner.  

& 

HAN HAR GRÅTT HÅR OCH RÖR SIG LIKT ETT GRANITBLOCK, 
RÖRELSER LÅNGSAMT, STADIGT.       PIRUETT. 

& 

Sara Ahmed diskuterar rummets påverkan på identitetsbildning.14  Vilka strukturer finns i 
ett rum som påverkar mig till den jag är? Blir - ett rum som är i förändring, förändrar 
individen. Barn konservativa vad gäller rutiner, samma rutiner varje dag, kanske till och 
med samma mat - skapar trygghet.  

& 

I Phenomenology of Perception skrev Merleau-Ponty: “Insofar 
as I have hands, feet; a body, I sustain around me intentions 
which are not dependent on my decisions and which affect my 
surroundings in a way that I do not choose” (1962, p. 440).15 

& 

Take Place (but only for so long) Jane Rendell - behov av att 
ta plats med performance (text), ta plats - becoming the 
other. LÄMNA TILLBAKA PLATS16 

& 

Men genusperspektiv? Vad som påverkar "oss" vilka är oss? Jag 
är inte en del av den gemensamheten. 

Jag står utanför, jag betraktar, upplever annorlunda.  

Sarah Ahmed, queerperspektiv på fenomonologi. 

& 
He carefully considers language, then, as the core of 
culture, by examining in particular the connections between 
the unfolding of thought and sense — enriching his 
perspective not only by an analysis of the acquisition of 
language and the expressivity of the body, but also by taking 
into account pathologies of language, painting, cinema, 
literature, poetry and song. 

& 

DEGARDÉ   POINT THROUGH THE FOOT SIDLED DJUPLED SPÄNN RUMPAN 
Tänkte skriva ner begrepp från mimkursen idag, men minnet är blankt, positioner på 
franska som jag inte kommer ihåg vad de hette. Däremot frågade jag efter kvinnliga 
mimkonstnärer och fick tips på Denise Boulange som är verksam på Omnibus Theater i 
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Montreal och Claire Häggen på Teatré något i Frankrike. De har båda arbetat i par som 
assistenter till Decroix och sedan startat sina egna skolor/kompanier. Decroix har också 
skrivit Parle Sur Mime / Words On Mime och det finns en mycket bra intervju med honom i 
en tidskrift om mim, - där talar han bland annat om andlig materialism. Pacifist. Milles 
>Ingen riktning, vilja, inget kanske.< Rak nazihälsning. 

& 

Andas in, lyft bröstkorgen, vrid. 

 

/ 
arbetar med improvisation, försöker hålla mig öppen för nya infall och idéer i projektet, vill 
inte begränsa mig. samlar anteckningar, skriver rent, överför till dokument i Word, infogar, 
lägger efter varandra.  texten som ett långt dokument att scrolla upp och ner i. sparar som en 
pdf-fil, kan bläddra mellan sidor, lägger ut på min hemsida, publicerar i DIVA. färdigställer 
antologi, kartongen fylld av pappersark med text och framkallade fotografier. texten har tagit 
mig längre men känner mig fortfarande fast. vilket har textens syfte varit. att bryta mot 
normer, upptäck normer. reflektera över min egen kropps relation till några utvalda rum och 
till kameraögat. kameraögat utan det betraktande ögat bakom, min egen iscensättning. spelar 
roller inför mig själv. funderar över vad som ska presenteras och hur. projektet fortsätter, vill 
fortfarande sammanställa den ursprungliga antologin med texter av inbjudna personer. 
behöver jag ha en position för att be om deltagande. sticklingar har slagit rot och etablerar 
sig, ruccolan växer snabbt. lite dåligt ljus på balkongen, plantorna blir höga och rangliga.  

 

 varför har texten ett stråk av melankoli över sig, hänger över texten likt en 
häger som inte kan bestämma sig för vilken riktning den ska ta. 

 

känner mig inte färdig med projektet, skulle vilja fortsätta att testa situationer och idéer med 
respons från andra, skönt att ingå i en grupp. fika tillsammans, äta lunch ihop. dela 
erfarenheter och kunskap. vill presentera arbeten på en separatutställning. arbeta med 
gestaltning. hur ska antologin utformas. vilka delar ska ta sig fysisk form. öppnar ett fönster, 
önskar det gick ner till golvet, hör fåglarna, en dörr som slår igen, ljudet av en rakapparat. jag 
hör hur vinden rör sig mellan trädets blad, tar sig in genom fönstret, ljudet av en bil, jag ser 
bilen. rakapparaten slås av och på igen. på nästa sida byter jag språk till engelska.  
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INNIFRÅN 

KROPPEN 
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OM KROPPEN 

 

∠ 

 

jag skriver inifrån kroppen, jag är i kroppen och tittar ut, jag känner 

hur andetaget fyller min bröstkorg, bröstkorgen häver sig upp, jag 

skriver inifrån kroppen och tittar ut eller jag tittar in - jag tittar på 

blodet som strömmar i vener och kanaler, det skvalpar fram i en mäktig 

fors, hjärtat, jag känner hjärtat slå, jag ser hjärtats slag genom 

rörelser i blusens tyg, hjärtat slår som en moraklocka, den runda 

klockan rullas in på scenen, kroppen agerar, rör sig som om klockan 

finns, handflatorna trycker mot dess sida, rullar in klockan på scenen, 

den lutas mot väggen eller är den på hjul?  

 

∅ 

 

Fingertopparna vrider den korta visaren till nummer två och den långa 

till nummer sju, cirkeln delas i två nästan lika stora ytor, jag lyfter upp 

magmuskelns hinna, kroppens starkaste muskel, den är så tunn att den 

är transparant, jag håller upp den mot fönsteröppningen, min kropp är 

stel min nacke spänd - jag är sårbar  vill inte känna kroppen  kroppen är 

som bäst när den inte gör något väsen av sig  

 

∀ 

 

sätter punkt  har så många ärr på kroppen, ärr och markeringar 

påminnelser. Känner sårskott efter mimträning, kroppen måste arbeta 

särskilt hårt för att minska påfrestning, för att skydda kroppen mot 

skador. Skadas vävnaden vid träning, påfrestning eller stärks den, 

bygger den upp alternativa kopplingar och starka band. Hål i 

hjärtväggen kan växa ihop. Kroppen läker sig själv. Stress skapar skador, 

skadlig stress skapar skador. varför ska jag utsätta mig, det vill säga 

utsätta min kropp för stress, påfrestning, lägger upp benen på bordet 
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känner hur känner hur blodet flödar bättre, kroppen trivs bättre i 

rörelse eller behaglig vila. Min kropp omsluts av 2-sits soffans höga rygg 

och armstöd, jag skulle kunna tänka mig att sitta här hela dagen och 

skriva. Befinner mig i kroppen i perceptionsstudion, jag ser ut från 

kroppen, jag vänder blicken inåt och skriver inifrån kroppen. 

 

ζ  

 

Blodet pulserar hastigt, kroppen rör sig fram och tillbaka mellan upplyst 

scen och kamera  den högra pekfingertoppen rör sig mot den svala 

runda silverfärgade avtryckaren och trycker ner, benen rör sig hastigt 

och fokuserat mot golvets markering, beslutar vilken position som ska 

intas, placerar fötterna i 1a position, hälarna tätt tryckta mot 

varandra, kroppen är ett, händerna mot lårens utsidor, fotens muskler 

lyfter kroppen  upp på tå,  

jag tappar balansen, tar stöd med foten och parera med armarna - 

återfår balansen 

 

mina läppar är spända, slappnar av och vänder blicken inåt, 

koncentration, avslappnad, nackmusklerna stela  jag är inte stressad 

men stel. kanske spänd. inte ont i magen men nackmusklernas stelhet 

skapar öronringning 

en tanke  vrider på huvudet åt höger 

huvudet vrids åt höger, vid 90 graders vinkel tar det emot och smärtan 

förstärks, huvudet vrids åt vänster, det knäpper lätt i nackpartiet, 

ringer i mitt vänstra öra, gapar. hakan släpps ner så långt det är 

möjligt. Huvudet riktas rakt fram   böjs åt vänster   åt höger  stramar. 

tänker på hélenè cixous text17  skriver inifrån kroppen talar genom 

läppar som rör sig. 

 

↓ 
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mina läppar är slutna, torra, lite sträva  ändå mjuka. biter i dem, 

mjukar upp dem, ger dem färg. armarna sträcks ut framför mig   sträcker 

dem så långt jag kan, fingrarna korsas och handryggen vänds mot mig, 

fingrarna böjs bakåt 

 

 

huvudets tyngd fälls framåt sträcker ut nackens muskler. benen är 

inneslutna i tajta jeans i grått slitet stretch tyg. jag har inte knäppt upp 

knappen i midjan  känner med vänstra handen samtidigt som högra 

handen rör sig längs papprets vita linjer  från vänster 

till höger 

⊥ 

 

från vänster till höger känner att byxlinningen sitter år hårt  skapar 

ett veck i magen  knäpper upp  låter blodet cirkulera  tarmarnas 

rörelser  känner inte tarmarnas rörelse, hur mycket rör de sig? 

 

↓ 

 

bordets kant trycker mot undersidan av mitt vänstra smalben, placerar 

vänster fot på höger ben, högra benets smalben trycks mot bordskanten, 

det smärtar. Motstånd mot att känna kroppen, vill inte påminnas om 

operation, sjukdom. tatuerade prickar på kroppen, markerar position 

för strålning  strålning går in i kroppen dödar sjuka celler, skadar 

friska celler. lyfter vänstra armen, handens fingrar tar om näsan, 

försäkrar sig om att den är där, medvetandegörande av kroppen, 

fingertopparna skickar signaler till hjärnan om att näsan har en form  

näsan som minikropp.  

 

masserar högra axeln 

med vänstra handen, handflatan kall, axeln varm och spänd 
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∩ 

 

tittar på klockan vänder blad 

all tyngd på den främre fotsulan, fästpunkt   gnuggar handflatorna 

mot varandra  värmer dem, värmer vänstra axeln   musklerna i  

min hand   arbetar med överföringar 

 

kisset har ansamlats, kissblåsan skickar stickande signaler om att den 

börjar fyllas, det är 16 minuter kvar  måste bryta text för att hinna 

lätta på blåsans tryck   när det inte fungerade att kissa, inga signaler 

gick fram 11 minuter kvar  måste resa mig sträcker armarna framför 

kroppen 

 

ʹ′ 

 

andas in fyller blodet med syre 
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11 

 

 

 

Om 
process
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VAD SÄGER TRÄDET? 
 

Vi har träffats vid 5 tillfällen. 5 heldagar, 2 x tors + 
fre, efter en veckas uppehåll. Jag minns namnen på alla i 
gruppen; Janna, Jennie, Maja, Ellen, Esmé, Anna, Viktoria, 
Leo, Kristina, Emma, Ingela + 3 till. Roland och Emma heter 
våra lärare. Idag köpte jag Katarina Bonneviers Behind 
Straight Curtains, Chimamanda Ngozi Adichies En halv gul 
sol och Anna Höglunds Vad säger trädet?  

f - f - f - f - f - f 

--- 

Svårt att skriva reflekterande dagboksanteckningar till 
projektet. Kanske ska jag göra en tydligare 
projektbeskrivning - en tidsplan. Jag har bokat in en 
mimkurs med Ika Nord, 10 ggr 1.5 h.18 Tänker att jag ska 
gestalta en text i en pantomim som filmas. (Märkligt att 
skriva om vad jag ska göra). 

--- 

Skulle behöva renskriva andra anteckningar, det här tar för 
lång tid, bläddrar fram några sidor. 

--- 

Härligt att sitta vid ett fönster i solen och lyssna på 
jazz. En liten högtalare på en hylla. Här på Copacabana 
sitter många och jobbar, en tjej bredvid mig pluggar 
nationalekonomi. En man bläddrar i en folder med svart-vita 
illustrationer och gör anteckningar på ett papper. 3 
personer sitter med MacBook Pro. Bättre här nu, klockan 
mellan två och halv tre, än vid halv ett runt lunch. 

___________________^^^^^^^^^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<
<<<<<<°°°°°°°°° 

Repetition. (Framför mig Kurt Schwitters 3 x 3 bilder 
Performing URSONALE). Tar upp Katarina Bonnevier - träffade 
henne första gången på Hallongrottan19 - gör montage/collage 
- kan jag jobba med i Nairobi. 

- Jag måste läsa Jennifer Bloomer. Bonnevier tackar henne i 
förordet "abode of theory and flesh"20. Läser tacklistan i 
förordet och känner mig mindervärdig, har ingen sådan 
social stabil grund att stå på. 

Eller ekonomisk. 
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-‐-‐-‐	  

Kan jag omformulera mina tankar och erfarenheter av att 
läsa till exempel Bonnevier till en mim. 

        EN ACT MENT 

   ACT    STAGING21 

 

Idag en jämförelse av Jonas Hassan Khameris text Bästa 
Beatrice Ask22 och Johannes Enuyrus text Vita svenskar23 från 
i höstas. Artikelförfattaren frågade sig varför texterna 
fått så olika stor spridning.24 Känner mig kluven till 
artikeln, tänker att författarna placeras i samma fack som 
kvinnor som lyfter en fråga gör - de ställs mot varandra 
och jämförs - som om det bara finns plats för en röst i 
frågan. Men artikeln är också intressant och gör tydligt 
varför det är "lättare" att identifiera sig med den ena och 
inte den andra. 

>Jag är ju inte rasist< >Han talar om ett problem som är 
ett icke-problem< 

Lämna utrymme. 

--- 

Exakt det som Viktoria Kameza talade om i föreläsningen 
White Gaze on Black Female Bodies25 angående Sveriges dolda 
koloniala historia. >Vi är inte rasister, har aldrig varit 
och kommer aldrig bli, alltså finns det inget problem<. 

Alltså kan vi inte ha sådana problem. En måste uppleva 
själv för att förstå känslan, att gå in i någon annans skin 
>att bli svart<. 

Allt genomsyras av det vita, den vita blicken, makten, 
ordningen. 

Försöker lyssna på personers (personliga) erfarenheter och 
ta till mig kritik. 

Om en person känner sig kränkt måste vi lyssna på den 
personen måste vi lyssna på den personen och fråga oss 
varför den personen känner sig kränkt. 

Hur kvinnan skrivits in i rummet, i kroppen. Hur en bryter 
sig ut ur det.  Motstånd mot rummet. 

--- 
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DELPRESENTATION. >Språk, reflekterar över ämnet. Driven av 
ett bildningskomplex. Toilen som ett sätt att vara. Sömmen 
synlig, flexibel. Storleken känns mindre, har kärlet 
krympt. Måste bli av med den, ur kroppen. Rösten (språket) 
som membran. Skriver ett ord, lägger ut det. Det sitter där 
inne. 

En måste får ur sig ur kroppen. Här är det begränsat, kan 
en själv skapa det utrymmet här. Det sårbara får kropp. Här 
finns det luft. Inte för trångt.<26 

--- 

Mim ger mig träningsvärk i magen, bukoperation. Vet inte 
var min egen kropps gräns går.  

--- 

Strama upp, använd det linjära läsandet. Styr läsaren. 
Foton placerade i texten - som lösa foton - förhåller sig 
till rummet. 

--- 

Blev sjuk i tre år av textstöld. Det är ju det gruppen 
bakom glas har samtalat om; textens makt / text som 
instrument / text som tält/fält. Pressar kortet mot 
avläsaren, registreras, det lyser och det hörs en ton. När 
hon går snabbt bakom kvinnan genom spärrarna uppstår en 
kontakt, kvinnan vänder sig om och hon går oberört förbi, 
skyndar vidare, rummet tänjs och upplöses. Kvinnan i kappan 
på balkongen, röker, nybyggt hus. Blå plastpåse med bröd, 
orienterar mig genom ljuset, gladjazz genom chaufförens 
lurar en kort stund, grusig asfalt under hjul. En ung man 
går på, ger mig en blick. Det vita sänglinnet påminner om 
en likvaka. I butiken ett dovt hallå från väskan. Ett 
tryggt nätverk i form av låga stadshus runt om kring. 

  Klippa ut kroppen från fotografi / i papp.   
         

    Klistra upp på (text) på sned i ett rum      

Pop Up.    

 

Bilder vecklas ut åt → och ↓ känner sig fånig, löjlig. 

--- 

>Utsatthet, flyger med barnet i mitt knä, löser barnvakt på 
plats. Är baserad lokalt, åker mycket tåg - det måste gå 
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över dagen, deltar i seminarium i New York, minglar<27, 
inbjuden föreläsare i Nairobi. Skriver bok om hur jag lär 
mig Kiswahili. Här lyser solen fortfarande. Hemma. 

--- 

Om Stockholm vore en ny stad att upptäcka, upptäcker staden 
inom mig. Det jag trodde var ett landskap var en stad. 

--- 

>Female body in front of the camera, and how she is 
considering that kind of split   the subjectivity of the 
female   the woman. And at the same time the 
objectification and fragmentation in front of the camera.< 
Sara Pucill on Maya Deren. BFI live.28 

Streatch the possibility 

A way of collapsing the distance, the order, the convention 

Visual poems; Phantom Rhapsody29 

Schitzophrenia of being in front of and behind the camera - 
you become the phantom 

--- 

14 KAPITEL OM KROPP OCH RUM 

Ingen ände på texten, sida upp och sida ner, likt gator i 
en stad (inom mig). 

Jag skriver för hand, kommer att renskriva på MacBook Pro, 
silverfärgat skal, svarta tangenter. Skriver med BIC Matic 
0,7 mm HB #2 på vita rader mot grå bakgrund.  

--- 

Arken är sammanbundna med vita spiraler, 2 ringar i varje 
hål, 24 hål. Blocket är något bredare än A5. Rivs arket av 
vid den perforerade linjen håller en ett A5 ark i handen. 
Jag skriver åt höger. Vänder sidor åt vänster. Jag ligger i 
sängen i kort vit morgonrock. 2 kuddar bakom ryggen. Jag 
har båda benen böjda och det högra benet lyft över det 
vänstra. Ligger bekvämt, håller blocket något tiltat åt 
vänster, håller det i min vänstra hand, tummen vilar 
behagligt mot spiralbindningen. Håller pennan i min högra 
hand. Fast i ett grepp av lång- och pekfingret och tummen. 
Lillfingrets sida blir blankt av att löpa över sidan. 

--- 
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Texten skapar en trappa 

  återgår till kompendiet   Analysis  
           Discussion 

     Project      Store by color 

      Contextual Review         
            Background* 

        Methodology30 

   Betonar vikten av att samla in sina 
referenser och att      katalogisera, tex 
med hjälp av färgkod. 

* Vilken bakgrund; min egen, projektets, ämnets? 

___________________________________ 

 

Börjar skriva den reflekterande texten, startar i arkets 
vänstra hörn. Upplever ett stort motstånd - vet inte alls 
hur jag ska skriva denna text, kanske vore bättre att 
starta med att göra en Mindmap, har redan gjort flera, 
skulle behöva ett program som enkelt sammanställer dem. 

--- 

Jag använder kompendiet jag egentligen skulle ha läst till 
imorgon som stöd för blocket lutat mot mina knän, som en 
snedställd bordsskiva. Vänder huvudet åt vänster och 
blicken fastnar på ett nästintill självlysande pelargonblad 
som framträder mot en rödbränd lerkruka. Det skymmer ute. 
Himlen är intensivt ljust blå, önskar att fönstret vore 
större, bredare, högre och att det gick ner mot golvet, att 
det vore en kryddträdgård utanför med blommande isop, mynta 
och heliotrop. 

--- 

Återgår till kompendiet, har idag läst inledningen till 
Carole Gray & Julian Malins Visualizing Research, a guide 
to the research process in Art and Design.31 Har skannat 
genom den tidigare, lånade ett antal böcker som jag sett 
tidigare varit kurslitteratur innan kursen började. Det var 
bra, det har gjort att jag känt mig bekant med ämnet innan 
jag startade. Textkompedium 4 består av två delar, den 
första av Biggs, Karlsson The Routhledge Companion to 
Research in the Arts32 - ser nu att den är från 2011 - borde 
skumma igenom den innan imorgon. C. Gray & J.Malins 
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Visualizing Research33 och Patricia Leavy, 2009, Method 
meets Art, Arts based research practice.34 

Del 2 består av feminism och postkoloniala perspektiv. 

Hanna Arendt 2005 The Promise of Politics35 

Sara Ahmed 2006 Queer Phenomologhy36 

Katarina Bonnevier 2007 Behind Straigth Curtains, Towards a 
queer feminist theory of Architecture37 

Gayatri Spivak 2002 (1988) Kan det subalterna tala?38 

--- 

>Att ignorera det subalterna idag är, vare sig man vill 
eller inte, att fortsätta det imperialistiska projektet.<39  

--- 

>salon as an event to raise questions of opposition and 
norms<40 

PLURALITY >unfinished thinking< 

--- 

>mapping the terrain< >reflection in action< 

--- 

POSTMODERNA PERSPEKTIV OCH FEMINISM.  

Emma Göransson. 12 April41 

Postmodernism - mångfacetterat, pluralistiskt. 

Hanna Arendt: Idéer har alltid praktisk erfarenhet. 
Medkänsla, medlidande. Politisk aktivist. THE HUMAN 
CONDITION. 

/ 

OLYMPE DE GOGUES, DOTTER TILL EN SLAKTARE, SKREV 
PAMFLETTER, DELADE UT. AVRÄTTAD. 

/ 

MARY WOLLENSTONECRAFT >VIVICATION OF THE RIGHTS FOR 
WOMEN< KVINNOR INTE UNDERLÄGSNA MÄN AV NATUREN UTAN 
PÅ GRUND AV UTBILDNING. KÄMPADE MOT SLAVERIET. 

/ 
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ALEXANDRA KOLLONTAJ. HELA SAMHÄLLET MÅSTE GENOMGÅ 
EN GRUNDLÄGGANDE FÖRÄNDRING. KOLLEKTIV UPPFOSTRAN 
OCH KVINNLIG SEXUELL FRIGÖRELSE. 

/ 

EMMA GOLDMAN. ANARKAFEMINISMENS GALJONSFIGUR. DIREKT 
DEMOKRATI. MAKT SKA AVSKAFFAS HELT OCH HÅLLET. 
FÖRÄNDRING MÅSTE KOMMA INNIFRÅN MÄNNISKAN. VARJE 
MÄNNISKA MÅSTE SJÄLV TA AVSTÅND. 

/ 

JULIA KRISTEVA. PSYKOANALYTIKER, FILOSOF, 
FÖRFATTARE. >SKRIVA MIG GENOM MATERIAL< I AKADEMISKA 
SAMMANHANG. DET KVINNLIGA SKA NU LYFTAS FRAM FÖR ATT 
BESKRIVA HUR DEN ANDRA BEHANDLAS OCH BEMÖTS. STABAT 
MATA. FORMMÄSSIGT SKRIVER INNIFRÅN EN KROPPS 
UPPLEVELSE. 

/ 

LUCE IRIGARAY, TROJKA MED KRISTEVA OCH CIOUXS. GE 
KVINNOR EN EGEN SUBJEKTIVITET. SPEKTULUM. 

/ 

HÉLENÈ CIXOUS. POETIC. INUTI / DEDANT. FÖRHÅLLANDE 
MELLAN SEXUALITET OCH SPRÅK. FÖRFATTARSKAP FÖDDES UR 
EN SORG - HENNES SPRÅK FÖDDES. 

/ 

JUDITH BUTLER. PERFORMATIVITET. GENUS AGERAS. QUEER 
TEORI. SOCIALA PROCESSER SOM FORMAR GENUS ÄR 
FÖRÄNDERLIGA OCH ALDRIG NEUTRALA. LESBISK IDENTITET. 
ATT UPPLEVA ETT JAG SEPARERAT FRÅN ANDRA. POLITISK 
HANDLING ATT ANVÄNDA ETT AKADEMISKT ABSTRAKT SPRÅK. 
SPRÅK SOM POLITISKT VERKTYG. KROPP OCH KÖN ÄR 
KÖTTSLIGA STILAR. IDENTITET ÄR NÅGOT SOM SKER. 
PERFORMATIVITET INGEN FRITT VAL - VI FÖRS IN I DET 
MEN KAN AKTIVT VÄLJA. 

/ 

TIINA ROSENBERG. CENTRUM FÖR KVINNOFORSKNING. 

/ 

GAYATRI SPIVAK. KAN DET SUBALTERNA TALA? AVLÄRNING. 

/ 
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UMA NARAYAN. FÖRVÄSTERNALISERANDE MÅSTE UPPHÖRA. 
CONTESTING CULTURES. SKILLNADER MELLAN KVINNOR I 
FOKUS. 

/ 

SARA AHMED. INTERDISIPLINÄR FORSKARE. KRITISK 
RASTEORI, POSTKOLONIAL QUEERTEORI. MIGRATION, 
ORIENTERINGAR. HUR GENUS SKAPAS OCH ICKE SKAPAS I 
HUR VI RIKTAR OSS. SITTER PÅ DEN STOLEN. RIKTAR 
BLICKEN DITÅT, RIKTAD MOT BORDET. (MIM). QUEER 
PHENOMENOLOGHY. 

/ 

2014 

/ 

2024 

/ 

3034 

--- 
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SLUTORD 

	  

Arbetet med projektet ANTOLOGI - KVINNLIG KROPP I BEGRÄNSAT RUM har 
öppnat upp mig för ett reflekterande personlig skrivande som en metod att använda i en 
skapande process. 

Jag har tillåtit infall och improvisation under processens gång och jag har tvingat mig själv in 
i format jag vanligt vis inte arbetar i. Jag har velat testa olika arbetsmetoder för att se hur de 
relaterar till varandra och om de uttrycker olika saker. Jag har valt att låta projektet vara 
mångfasetterat och komplext för att skapa utrymme för en läsares egna reflektioner och 
associationer.  

Att arbeta med konstnärlig forskning har för mig på flera sätt liknat hur jag brukar arbeta 
med konstnärliga projekt inför utställningar, men det finns viktiga skillnader; i den 
konstnärliga forskningsprocessen har jag ingått i en grupp med personer som alla arbetat 
med egna projekt under liknande förutsättningar. Vi har haft ett flertal gemensamma 
presentationer av våra projekt under arbetets gång, dels i seminarieform och i enskilda 
handledningar. Med inspiration från queer-feministisk filosofi och genom samtal och 
diskussioner med gruppen jag vågat dyka djupare in i mig själv och beskriva mina egna 
upplevelser och erfarenheter.  

Texten har varit ett stöd, jag har kunna kasta mig ut i något som jag inte vet vart det tar 
vägen, bestämt mig för att skriva ett antal timmar och sedan avbryta, lägga åt sidan utan att 
ändra särskilt mycket i innehållet, sedan har jag gått tillbaka och använt texterna som de är 
eller i några fall arbetat vidare med dem gestaltningsmässigt på olika sätt. Texten har funnits 
där för mig. 

För presentationen av projektet planerar jag att använda en bokhylla som jag såg i en 
korridor på Konstfack. En lång och hög förvaringshylla, den blir min struktur att vila 
projektet emot. Hyllan får härbärgerar projektet; kroppen får plats och rummet. 

Känner ingen rädsla för hyllan, minns de bokhyllor vi monterade ihop i lägenheten efter en 
flytt; två öppna sidor, ett hyllplan nedtill och ett upptill, sen skulle de förstärkas med kors i 
ryggen, annars föll de åt sidan, vek sig ner mot golvet. 
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ABSTRACT 

 

The project ANTHOLOGY - FEMALE BODY IN LIMITED SPACE examines my own 
subjective experience of relationships between body and place and the possibility to 
artistically give form to these. The main focus in the project concerns the female body in 
limited spaces in exposed situations and how these situations influence self-esteem and 
identity. 

The project starts of from post-colonial and feministic queer-theory and examines the 
possibility of subjective experience to shed light on normalizing and excluding norms. In the 
project I work with an artistic method where I use the experiences of the relationships 
between my own body and three specific places; my own artistic studio, a dance studio and a 
studio used for the research or perception of light and form. The experiences are given 
shape through text, photography, performance and video. 

The project is published in the publication ANTHOLOGY - FEMALE BODY IN 
LIMITED SPACE and is available on the national research database DIVA. 
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