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Inledning

Klassificeringar och smuts

Despite all our desperate, eternal attempts to separate, contain, and mend, categories always

leek. 

(Trinh T. Minh-Ha, 1989:94)

I  den  meningen sammanfattas  något  väsentligt  om hur  vi  som människor  förhåller  oss  till  vår

omvärld  och,  ännu  viktigare,  är  det  en  påminnelse  om  ett  motstånd  mot  detta  förenklade

förhållningssätt.  Vi  upplever  att  vi  förstår  vår  omvärld  genom kategorisering  och  definitioner.

Språket är ett av de instrument som hjälper oss att tolka en värld som egentligen vägrar inordna sig

inom de kategorier vi tillskriver både objekt och varandra; livet är flytande och i ständig rörelse.

Klassificeringar möjliggör ett snabbt processande av information, men det gör också att vi förbiser

eller förkastar det som faller utanför klassificeringarna. ”Föreställningar om avskiljande, renande,

avgränsande  och  bestraffning  av  överträdelser  har  till  sin  huvuduppgift  att  systematisera  en  i

grunden oordnad upplevelse”, skriver Douglas i Renhet och fara (1997:13). 

   Så kan vi också förstå smuts, det som vi renar oss ifrån, att identifiera vad som är smuts kan

hjälpa oss att få syn på våra kulturella värderingar.  

Antropologer har argumenterat för att hygienen är ett sätt för en kultur att bringa mening till sinnenas flimrande

informationsflöde. Det mesta vi ser passar in i hygienens ordnade system, men mycket faller utanför systemet,

revolterar mot det och måste återföras till sin rätta plats. Allt detta som inte harmonierar med systemet kallar vi

smuts. Hår på huvudet är tilltalande. Hår på en hårborste är acceptabelt. Hår i maten är frånstötande. Mat i

munnen är gott. Mat som stelnat bakom spisen är det inte. Smuts är alltså inte en speciell sorts materia utan

materia som hamnat på fel plats. (Polite, 2007:42)

Smuts har alltså allt  med klassificering att  göra, klassificering och värdering av materia utifrån

kontext. Vi äcklas av smuts för att vi inte lyckas sortera in det i förutbestämda, invanda, kategorier:

”vårt beteende rörande orenande utgör en reaktion som fördömer varje föremål eller föreställning

med benägenhet att förvilla eller emotsäga våra invanda klassificeringar” (Douglas, 1997:56).

3



Corpus: definitioner och möjligheter

Corpusobjektets huvudsakliga syfte är att innehålla, organisera och kontrollera mat och dryck. I

Nationalencyklopedin definieras corpus så här: 

co´rpus (latin, 'kropp', 'substans', 'helhet', 'samling'), korpus, inom konsthantverket benämning

på dels en kärlkropp i sig (i motsats till anbringade delar som hänkel och pip), dels ett i silver

eller guld upparbetat större föremål som bägare, kanna, skål, ljusstake och tallrik (i motsats

till smycken och matbestick (www.ne.se)

I denna mycket snäva definition av corpus är det objekt som hör till en överklass, fina matsalar och

kyrkan. Det är objekt som uppmuntrar ett visst beteende i mötet med dem. Det är exkluderande

objekt laddade med tradition och ritualer. 

   Samtidigt är ätandet (som corpus oftast kretsar kring) en gemensam erfarenhet. Hur och vad vi

äter är ett uttryck för kultur, tradition och riter. Så om corpus nu tillåts vara någonting mer än den

snåla definitionen av ett silver- eller guldkärl, om corpus får vara objekt i vilka material som helst

och se ut lite hur som helst, då finns en möjlighet att göra corpus relevant för fler. Om corpus kan

definieras som någonting som bara refererar till det som kommer ur en silversmidestradition: objekt

med bordet som scen, då inkluderas det som vi möter varje dag. Alla vi som äter och dricker. Det

mest vardagliga. Det som gör konsthantverket så fantastiskt. Därför väljer jag att definiera corpus

så; som de föremål vi möter runt bordet. Som kroppar för bordet.  

   I corpusobjektet finns ett potentiellt möte, där den som möter objektet tolkar det utifrån den egna

kroppen men också kan spegla sig eller reflektera sig i objektet. Corpusobjektet är till skillnad från

till exempel smycket (som adderar till den egna kroppen och därför är beroende av den) en kropp i

sig själv (en tredimensionell figur som kan läsas som en egen kropp som håller uppe sig själv). Jag

tror  att  objektet  kan fungera  som en brygga eller  en  docka varigenom vi  kan  prata  om ytterst

mänskliga, personliga och politiska,  känslor. Precis som hos en barnpsykolog som förser barnet

med  ett  gosedjur  som  möjliggör  ett  samtal  om  barnets  erfarenheter  genom  objektet,  så  kan

corpusobjektet  underlätta  eller  påbjuda  ett  samtal  bland  de  människor  som  möter  det,  mellan

varandra eller med sig själva. Däri ligger också mitt intresse för corpus. Corpus som kropp och

samtal om oss som kulturella varelser, jag vill undersöka ett mänskligt tillstånd genom corpus på

något sätt.
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Undersökningsområde 

Människa vs. objekt

Jag vill göra objekt som bär på mänskliga egenskaper. Objekt som är saker som vi inte riktigt vet

hur vi ska hantera och därför kanske kan möta på nya sätt, objekt som vi kan känna igen oss i eller

åtminstone känna något starkt inför. Att kunna relatera till någonting tror jag bygger på en känsla av

identifikation. Vad identifierar oss som människor? Det är en stor och ganska existentiell fråga att

svara på, detta vad mänskliga egenskaper är för någonting, men om vi bryter ner det till detaljerna

så  kanske det  går  att  ge  den här  saken mänskliga  kvalitéer  eller  karaktärsdrag?  Vad skulle  då

mänskliga  kvalitéer  vara  i  ett  objekt?  Är  det  hur  den  ser  ut?  Hur  den  känns  eller  luktar?  Är

materialet  mänskligt (från en människa),  eller påminner det  om ett  mänskligt  material,  som till

exempel hud? Vi kanske kan känna igen oss i en yta, i en struktur eller i en form. En form med

referenser  till  ben,  öron,  kropp.  Är  rörelse  mänskligt?  Egentligen tror  jag att  det  är  varelsen i

objektet jag är ute efter här, kanske mer än ”det mänskliga”. Jag tror att vi människor ganska enkelt

kan identifiera oss med andra levande varelser, andra djur, och att ju närmre, mer lika, oss de ter sig

desto lättare har vi att relatera till dem. Det finns också ett inslag av frånstötande, abjektion, i det

som är lik en själv men befinner sig utanför den egna kroppen, detta kommer jag att utveckla under

nästa rubrik. 

   Vad som är specifikt mänskligt måste ju baseras på godtyckliga kriterier. Men ett objekt som inte

verkar vara ett dött ting, utan ha det här livet, själen, animationen, agensen eller vad det nu kan vara

skulle vi kunna se på som något mer än bara objekt. Att objektet flyter över en gräns som vi har

skapat, närmar sig oss känslomässigt. Detta vill jag undersöka i mitt praktiska arbete.

Abjektet

Saker som inte riktigt är objekt men inte heller subjekt definierar Julia Kristeva som abjekt, dessa

saker framkallar ett starkt äckel (Kristeva, 1982:1). Hon menar vidare att vi känner abjektion inför

det som en gång varit vi när det står utanför oss, ett lik, varet och blodet från ett sår etc. Men hon

beskriver också att skinnet som bildas på varm mjölk ger en stark känsla av abjektion. Någonstans

mellan sak och kropp. Abjektion verkar alltså enligt Kristeva vara både en känslomässig mänsklig

reaktion (skräck eller impulsen att kräkas till exempel) och en ”sak” som vi inte lyckas definiera,

eftersom det är någonting mellan objekt och subjekt, dig själv och det andra. Därför riskerar vi att

inte lyckas förstå eller tolka denna ”sak”. Abjektet är: "what disturbs identity, system, order. What

does not respect borders, positions, rules" (Kristeva, 1982:4). Kanske känner vi då abjektion på
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grund av identifikation med en ”sak” men också på grund av vårt misslyckande i att kunna tolka

den? Kan gränserna mellan oss och objektet tillåtas vara suddiga? 

   Konstnären Berlinde de Bruyckere använder sig av kroppen som utgångspunkt för sitt arbete. De

objekt hon skapar gör betraktaren ambivalent: det är svårt att avgöra om en viss skulptur föreställer

en stympad kropp, en sak, ett djur, eller alltihop på en gång. Jag upplever en stark identifikation i

skulpturerna, de är så kroppsliga så jag blir medveten om och känner igen min egen kropp i dem.

De går bortom att vara enbart objekt. De är saker,  abjekt,  kanske. Själv beskriver hon sitt arbete

såhär:

Human beings are not one piece. We are made out of various fragments, which all together form what we call a

unity; the fragments, the memories that are important now are of no importance tomorrow and perhaps will exist

only in our memory. Our curves are liquid and the totality very complex. I like to work from the reality of the

body because I know it very well. Taking the body as the departure point, I can refer to universal themes and put

the body on a level with mankind. In my work, I try to express doubt, perhaps because of my aversion to so-

called certainties that, in my opinion, are no longer applicable to our times. We are searching for rules and habits

to survive, but we keep on doubting (www.martagnyp.com).

Berlinde De Bruyckere, We Are All Flesh

Jag repeterar från föregående citat: we are searching for rules and habits to survive, but we keep on

doubting. I tvivlet finns också spänningen: att inte veta i vilken låda ett föremål ska stoppas, eller

exakt hur vi kan hantera ett objekt, tvingar förhoppningsvis fram nya spår och tankebanor.  I ett

konstkontext förväntar vi oss och kanske till och med uppskattar en tvetydighet, i konsten är vi

beredda på en ambivalens och därför mer öppna än om detta möter oss i vår vardag, där vi förväntar
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oss att kunna definiera det vi möter som det ena eller det andra (Douglas, 1997:58). Därför finns det

ju också en möjlighet, en  lucka  i den annars givna ordningen, i mötet med konstföremålet. Med

konsten kan vi reflektera över sakernas tillstånd, och över oss själva utan att avfärda osorterbara

intryck på samma sätt  som vi gör i vår vardag. Konsten tillhandahåller således, i  bästa fall,  en

fristad från förutbestämda kategorier och är därför den perfekta kontexten för att diskutera just detta

med gränserna eller uppluckrandet av gränserna mellan oss och de objekt vi träffar på. 

   Värt att tillägga är ju att De Bruyckeres arbete vistas inom en aningen annorlunda sfär än vad

corpus gör,  hon gör  skulpturer och även om de såklart  också är  tredimensionella  så  är  de inte

menade att hanteras av våra kroppar så som corpus gör, de har sin utgångspunkt i kroppen, men de

talar inte om självklar beröring. 

Vad saker gör

Sara  Ahmed  beskriver  hur  objekten  påverkar  oss  likväl  som  vi  påverkar  dem:  “The  actions

preformed on the object (as well as with the object) shape the object. The object in turn affects what

we do” (Ahmed, 2006:43). Så vi gör objektet och det formar i sin tur oss, dels rent fysiskt hur vi rör

oss med eller mot det och förhåller oss till det, det påverkar vår vardag och våra samtalsämnen, det

påverkar hur vi ser på varandra och på oss själva. Ett objekt som förlorar eller byter sin funktion

transformeras till någonting annat, en ”sak” (fritt översatt från ”thing”). Denna sak är inte lika tydlig

som objektet, det smutsiga fönstret som inte längre släpper in ljuset, vad är det? ”A thing” svarar

Bill Brown i Thing Theory. Det som vi i vardagligt tal kallar ”things” svävar på gränsen mellan det

som kan och inte kan beskrivas, mellan det som kan gestaltas och det som är omöjligt att gestalta

(Brown, 2001:5). Saken liknar kanske ibland abjektet, men är nödvändigtvis inte ett abjekt för det.

Abjektet  framkallar en stark känsla  av abjektion,  med andra ord frånstötande eller  äckel,  vilket

saken inte alls måste göra. Det saken gör däremot, är att den får oss att tänka utanför den givna

klassificeringen och fundera på vad denna sak nu gör snarare än vad den är: 

We begin to confront the thingness of objects when they stop working for us: when the drill breaks, when the car

stalls,  when  the  windows  get  filthy,  when  their  flow  within  the  circuits  of  production  and  distribution,

consumption  and  exhibition,  has  been  arrested,  how-  ever  momentarily.  The  story  of  objects  asserting

themselves as things, then, is the story of a changed relation to the human subject and thus the story of how the

thing really names less an object than a particular subject-object relation (Brown, 2001:4)

Det är alltså  enligt  Brown själva  relationen mellan subjekt  och objekt  som hamnar i  fokus när
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objektet förlorar sin funktion och objektet tar sakens mer ambivalenta skepnad. Vad händer då med

oss när vi möter till exempel mänskliga egenskaper i en sak, en tingest, ett objekt? Kan vi få syn på

oss själva? Ser vi saken i nytt ljus? 

The thing is there, in its being, in its materiality and factuality. It is a fact, staring, challenging, waiting. As a fact

it affects us. As a material thing it matters to us. The basic question is not the sientific one: what is it / what is the

cause of it, but (an) existential one: what to do with it, where does it belong, what's the sense of it, what the

heck? (Gylen, 2009:10)

Men  också,  vill  jag  poängtera  ännu  en  gång,  vad  gör  den  med  oss?  Vad  gör  den  med  oss

känslomässigt? Vad den gör med oss, resulterar ju sedan i hur vi hanterar den i sin tur. Mötet med

tingesten. 

Undersökning

Relevans för fältet

I konsten och konsthantverket finns möjligheten att stanna upp och reflektera över tingen och vad

de gör med oss. Det förväntas av oss att vi ska ge vikt vid det upplevda, i stunden, i mötet med

konsten. 

Sience we, as existing, are unavoidably always alredy trying to make sense, it must respectively be so, that the

objects,  by  merly  being  there  and  present  are  posing  this  challange  and  and  quest  for  sense.  They  are

experienced as real and as being, because they do so. They move us. They draw us by being the vaccum of

sense. In them opens our possibilities, our time. This opening is the movement of time itself. Thus the working

of the art and objects can only be experienced when we let ourselves be suspended in the flow of world of

action. Art is just a culturally determined area, where we are suposed to let ourselves be suspended this way, to

let ourselves have this kind of special attitude and relationship with the world. It's an area that shows objects,

situations, and events as how they really operate and move us. Normally, outside this area, we just let ouselves

be moved and practice our daily routines. (Gylen, 2009:10)

Men det finns skillnader mellan den fria konsten och konsthantverket, till exempel De Bruyckeres

skulpturer som diskuterades tidigare har ingen given koppling till vardagen. Konsthantverket har

sitt ursprung i vardagen, i hemmen, det finns en folklig förankring som den fria konsten ofta saknar.

Hantverket är de objekt, bland andra, som skapar oss som människor, vi formar oss själva genom de

saker  vi  omger  oss  med.  Och  få  konstinriktningar  är  så  objektfixerade  som  konsthantverket.

Konsthantverket lyfter fram och tar objekten i vår vardag på allvar. Med dessa objekt borde det
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således finnas utrymme att kritiskt granska och undersöka vardagen bättre än genom någon annan

konstform.  Genom  objekten  kan  vi  få  syn  på  vår  kultur,  våra  värderingar  och  oss  själva.

Konstkontexten kan ge den förlängningen av tid som behövs för att vi ska hinna stanna upp och

lägga märke till något, det kan skapa en tid och en plats som kräver vår uppmärksamhet, som Gylen

beskriver det: 

Art and objects take part in the movement of time, in the overture of each moment. They give it a certain twist.

They are always already temporal in their being, or rather,  they give time,  they set into motion, they open

possibilities and obligations of movement, they are proto-temporal. They work in the speed of time itself, since

they work in the opening of each next moment. That's why they can slow us down, suspend, set us free for a

moment  to  consider,  where  we  really  are  going  in  our  social,  environmental  and  historical  actions  in  the

contemporary world. (Gylen, 2009:10)

Skedar av Suzanne Wall

Silversmeden Suzanne Wall beskriver i en utställningstext hur hennes arbete kommenterar silvrets

sociala och historiska sammanhang genom de förväntningar vi har på silvret,  och jag tänker att

funktion, eller snarare utebliven funktion är ett medel för henne att undersöka detta. Eller som hon

själv skriver: ”What the pieces should be, the function they should perform and the preconceived

destination  we  have  for  it  in  our  home  are  all  issues  explored  and  questioned  in  my  work”

(www.caa.org.uk). Vad som sker när till exempel en av hennes skedar förlorar sin funktion är att

någonting annat blir synligt: skeden blir ett “thing” som Brown påvisade i tidigare stycke. Vi möter

den här saken på ett annat sätt än vi normalt sett skulle ha gjort, då vi vet exakt vad en sked “ska”
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göra. Vi kan plötsligt se metallens lager och formens rörelse. En ny relation till objektet skapas. 

   En annan silversmed som länge har arbetat med att förvränga och omvandla corpusföremål är

David  Clarke.  I  skevheten  hos  objektet  kan  en sorts  personlighet  läsas ut,  och  en relation blir

möjlig, för vi kan relatera våra kroppar till objektets kropp, läsa en känsla hos objektet och känna

igen oss. Jag har svårt att se dessa objekt och samtidigt hejda impulsen att ta på dem, förmodligen

också för att han lyckas bryta ner den barriär som silverföremål ofta upprätthåller när de är perfekta,

putsade och ser dyra ut. Ofta har den någon gång i objektets tidigare historia tänkta funktionen

försvunnit eller modifierats och därför kan nya funktioner ta plats, den som möter objektet kan se

nya möjligheter med det och hitta nya sätt att hantera det. Men framför allt finns där en animation,

en varelse eller personlighet som gör identifikationen möjlig med objektet, det är inte så svårt att

tänka sig hans objekt interagera med varandra och röra sig fritt i rummet när alla människor lämnat

det. 

In Flux, David Clarke

Gestaltande arbete

Jag arbetar inte materialspecifikt. Medveten om att många konsthantverkare är experter på ”sitt”

material, så ligger inte mitt fokus på materialet som sådant. Jag är enbart fascinerad av material på
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grund av dess möjligheter att gestalta något precist, och väljer ett visst material baserat på hur väl

jag kan kommunicera genom det. Jag lär mig de tekniker jag behöver bemästra för att nå dit jag för

tillfället  vill  med mitt  arbete.  Däremot  försöker  jag  vara  öppen  för  vad  som dyker  upp i  den

praktiska processen; jag vill vara mottaglig för, och använda mig av, egenskaper hos materialet som

visar sig under vägen. Ofta arbetar silversmeder och corpuskonstnärer i metall, och ofta i silver.

Men jag tycker det är viktigt att kunna välja material fritt, speciellt i detta projekt, eftersom jag vill

åt beröringspunkterna mellan människa och objekt, och då kan även andra material än enbart metall

vara passande. 

   Dessutom, som jag skrev inledningsvis, vill jag att corpus som fält ska tillåtas vara friare och i

därmed mer inkluderande. Värdefulla material som silver och guld refererar till en historia som jag

inte anser relevant i det här arbetet, och som skulle kunna komma att stå i vägen för det jag vill

uttrycka. 

   Jag vill att de föremål som blir en del av mitt examensarbete ska vara ambivalenta som objekt. Jag

vill synliggöra läckaget mellan objekt och subjekt. Jag vill involvera flera sinnen än bara synen i

mötet med dessa föremål. Eftersom det är med våra sinnen vi tolkar tredimensionella objekt, och

eftersom jag vill få till någon typ av identifikation i mötet med objektet så tror jag att ett medvetet

inkluderande av andra sinnen underlättar det. Jag vill göra objekt som speglar våra känslor och våra

kroppar. Jag hoppas på att  kunna möjliggöra alternativa sätt att möta dessa objekt. Jag vill prata om

funktion på olika sätt. Ett objekt kan ju fylla fler funktioner än de förutbestämda, både praktiska och

symboliska, funktioner det har givits en gång.   

Sammanfattning

Vi relaterar hela tiden, på olika sätt,  till  de objekt som omger oss.  Jag har i mitt  arbete skapat

corpusföremål  som aktivt  närmar  sig  oss,  jag  har  försökt  belysa  objektens  personligheter  och

förtydligat att de precis som oss är kroppar. Med karaktärsdrag som kan tolkas som mänskliga eller

levande  (till  exempel  rörelse)  går  objekten  bortom  att  endast  vara  objekt  och  de  gör,  även  i

bokstavlig mening, någonting. Jag har i vissa objekt fört in levande element som till exempel vatten,

och med mekanik fysisk rörelse. Andra objekt talar om rörelse i sin form. I identifikationen finns en

nyckel till  ett  närmande, men också en risk för, eller chans till,  en känsla av äckel och därmed

frånstötande, abjektionen lurar runt hörnet.

   I uppbrottet från förutbestämda kategorier kan nya saker ta form, jag har tagit bort, eller alternerat

funktionen i objekten, och andra sidor hos dem framträder tydligare. Förhoppningsvis sidor som
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den som möter objekten kan känna igen sig i eller känna för. 

   Jag tror att mina objekt skapar en relation med dess betraktare genom sin kroppslighet, jag hoppas

också att de väcker tankar om gränser, dels de som dragits mellan subjekt och objekt men även

gränser i stort.
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Appendix 

We understand the world around us through categorization and classification. But things are more

complex than that, life is mixed up, flowing and unable to stick to labels. The main purpose of

corpus  is  to  contain,  organize  and  control  food  and  beverages.  Corpus  objects  are  also  social

markers that have a tradition of being elitist; in both choice of material and in that they imply a

certain way of usage. Corpus objects are heavily loaded with tradition and rituals. However, eating

is a common experience, it is an everyday ritual and often something we do with others. How and

what we eat is an expression of our everyday culture. The corpus object is a body on its own terms,

and I believe that this opens up for an emotional relation to these objects. Corpus has the possibility

of creating meetings, situations where we can feel and talk about something human, through an

object.  Objects  within  the  craft/art  field  may  go  beyond  mere  objects,  and  open  up  for  new

meetings,  they may do something else to us than what we are used to, and hopefully they can

communicate with us in a new way about our culture and our everyday life. I want to create things

that go beyond being objects, I want to highlight the body of the object, I want the object and

subject relation to leek and I want to celebrate the fuzziness and the uncertainty of things with my

work. 
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