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Sammanfattning
Går det att omvandla en stämning ur en berättelse till fysiska objekt? Vilka medel krävs
för att styra betraktarens läsning av verket? Hur kan jag använda berättelsen i mitt
gestaltningsarbete?
I ”Berättelse i landskap” har jag undersökt hur jag, med hjälp av berättelsen som format, kan
använda den som ett verktyg för att få fram en gestaltning. Med föreställande objekt har en
narrativ berättelse tagit plats. Den vidrör landskapet som sinnebild för människans tillstånd, och
relationer mellan människor.
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Inledning

Att följa en linje
Tuschpennan trycks hårt mot det kritvita pappret, så att det gnisslar. Blicken följer hur en orange
linje sluts ihop till ett oformligt huvud. Mitt i cirkeln, två horisontella prickar, och en under, och
så en rosa båge. Klänningen, grön, i en triangel, ifylld så mycket att pappret blödigt igenom. Sen
hår, brun, streck, streck, streck.
Precis som många andra barn satt jag nästan jämt och ritade. Som oftast handlade berättelserna
om mig och min mamma eller om andra mammor och barn. Skriva var inte min starkaste sida,
men med penna eller färg kunde nästan allt avbildas. Vi var fem år, jag och min vän Emelie när
vi skrev berättelsen om hennes mamma Carina. Emile skrev bokstäverna och jag illustrerade
bilderna till. Mitt språk var bild.
Mitt språk är bild.

"Hästlandskap eller (Porslins)häst i soldatens landskap", Pernbys Målarskola, vårutställning 2011

Måleriet
Nästan alla skolor jag har gått på, har haft estetik som grund. Skolan som blev avgörande för
skapandet var Pernbys Målarskola. Där formulerade jag det som var intressant för mig. Skolan
var på många sätt en traditionell målarutbildning, där man första året utövade en typisk
målarträning, för att lära sig hanverket. Krokimåleri, teckning, färglära och stilleben. Det var
några av de kurser vi gick.

Stilleben var konstigt nog, något som fastnade, och något jag har fortsatt att utveckla. Intresset
låg inte i att måla av flaskor och blommor, utan att hitta på helt egna uppställningar. Det
relaterade inte till det klassiska "stillebenmåleriet”, inte i den bemärkelsen för att visa upp
dekorativa objekt. Utan i dess mening att berätta en historia med de utvalda objekten.
Ofta har landskapet i förhållandet till människan (eller djur som symbol för människa) varit
återkommande. Efter ett år på Pernbys, hade jag utvecklat en metod att bygga upp små berättelser
i form av miljöer med olika föremål. Jag tänkte mycket på hur alla delar i miljön skulle vara
samspelta med varandra, hur det skulle gå som en osynlig linje, från det ena objektet till det
andra. Alla komponenter skulle också ha olika strukturer, det för att skapa ett intressant möte
objekten emellan. En glansig yta, till exempel en figurin i keramik, ställt mot en matt yta, som en
gammal plast figur. Så höll jag igång berättelsen, och resonerade om matrialens olika känslor och
upplevelser, tills att jag fått fram en spännande uppställning, eller stilleben om så vill.
Att stämma möten mot varandra, ett material vid sidan om ett annat, olika ytor, är något jag
kommer att ta vidare i mitt examensarbete. Under "Metod" står det mer om detta.

"Häst i bubbelplast", Pernbys Målarskola, vårutställning 2011

Bakgrund

The C Word

Vad talar djuren om
I januari 2014 hade vi i klass Glas & Keramik 3 utställningen "The C
Word", den behandlade konsthantverk och dess olika uttryck i vår tid. I
min del av utställningen visades verket ”Vad talar djuren om”. I
katalogtexten diskuterade jag metaforernas betydelse för berättandet,
fokusen var inriktat mot djursymbolik. Under undersökningstiden läste jag
mycket böcker med denna inriktning, och tittade på konstnärer som Frida
Fjellman och Klara Kristalova, som arbetat med djur i sina verk. Mitt
projekt växte till en gestaltning med figurativa skulpturer och ljud.

Ljudet
Ljudet blev en viktig del i gestaltningen. I det lästes en saga upp (skriven
av mig). Berättelsen handlade om att tänka sig vuxenhet som en mask
man tvingas att bära. Den upplästa historian tillsammans med alstren, var
ett sätt att binda ihop de tredimensionella figurerna med det valda temat
(djursymboliken). Ett annat sätt att visa skulpturer, som en bildberättelse
med bild på ena sidan, och text på den andra.
Mot slutet av projektet upptäckte jag att temat började förlora sina skarpa
linjer, men förstod sedan att det var det som var innanför konturerna som
var det viktiga, berättandet. ( ”Vad talar djuren om”, The C Word, Konstfack
2014)

Människans vilja att berätta historier har aldrig slutat att upphöra. Det ligger såklart i
konstnären/konsthantverkaren väsen att berätta historier. Om kreatören inte talar sin egen
berättelse, så gör någon annan det åt den (eller läser in). Oavsett om man vill det eller ej, kan allt
relateras till någon slags berättelse, en om samhället eller traditionen inom ett fält och så vidare.
Trots att det ibland kan upplevas, som om man repeterar det som alla gjort för en, så är det alltid
ändrats på vägen. Något har adderats något har tagits bort. Varje individ tillför eller fyller på
något annat till en berättelse (oftast).
Syfte/Motivering

Därför narration
Narration har alltid legat mig nära då jag har skapat. Att berätta historier med figurativa bilder har
varit den metod jag förstått bäst. Verken har som oftast varit skulpturer eller målningar. I det
senaste projektet "Vad talar djuren om" tillfördes en ljudberättelse till mina skulpturala verk.
Förhållandet skulptur och berättelse, skapade en spänning som jag under detta projekt kommer att
fortsätta att arbeta med. Jag vill med hjälp av keramiken och glasets effekter/egenskaper, skapa
ett stämningsfullt landskap där en historia om ett barn utspelar sig.
Frågeställning

Går det att omvandla en känsla/stämning ur en berättelse till fysiska objekt? Vilka medel
krävs för att styra betraktarens läsning av verket? Hur kan jag använda berättelsen i mitt
gestaltningsarbete?
Metod

Som startskott i detta arbete kommer jag tillsammans med konstnären Henning Feldreich skriva en saga
om ett barn. Henning som tidigare var berättarröst till historien, som tog plats i mitt arbete ”Vad talar
djuren om”, ska nu också få agera roll som medskrivare i detta projekt (det är dock jag som styr vad som
tas med, och vilken riktning sagan tar). Det som uppstår när man får in flera röster i sitt arbete, är att det
får flera dimensioner. Berättelsens roll i arbetet är dels att låta den färga det som händer i verkstaden, men
också tvärt om att det praktiska inspirerar till berättelsen.
Historien/historierna som skrivs kommer att skickas över mail, när berättelsen är avslutad kommer vi att
träffas för att samtala om vad vi har fått ihop. Under processens gång gör jag skisser och teckningar, det
blir en del av grundmaterialet till skulpturerna. Berättelsen används främst som ett verktyg för

komma fram till en gestaltning.
I inledningen nämndes att stilleben som metoden kommer att användas i projekt. Jag ser det som ett
format för diskutera relationer mellan objekt. Både lera och glas kommer att användas för att skapa
materialmöten. Lerans placitet nyttjas för att skapa olika strukturer. Lera och lera, och glas och lera
kommer att spännas mot varandra. För att få fram formar som ska gjutas i glass, används lera. Den är en
viktig del i framställningen av verken, och det materialet som kommer att användas mest.

Bearbetning

Nyckelscener/Plantering
I "Berättelse i landskap" kommer så kallade nyckelscener användas för att bygga upp
bildberättandet. Nyckelscener är något man vanligtvis arbetar med inom film. Begreppet/metoden
används för att vi som betraktare ska förstå att en detalj eller något i en händelse är viktig för
berättelsen (filmen) i sin helhet. Nyckelscen eller plantering som det egentligen kallas, används
för att knyta ihop olika händelser. "Voodoofilm" är ett filmforum och sökmotor för människor
som arbetar med film. Sidans definition av plantering är:

”Plantering är inom dramaturgi ett sätt att plantera viktig information till publiken
som senare kan visa sig användbar för berättelsen. Man kan exempelvis i början av
berättelsen plantera informationen att det finns ett skyddsrum i huset. Då förefaller
det sig naturligt att protagonisten senare försvinner in i skyddsrummet för att
skydda sig mot rånaren. Tillfället då man utnyttjar det man tidigare planterat kallas
skörd."
För att göra ordet plantering välartikulerat kan man som exempel ta en filmklassiker, "Främlingar
på tåg" (Alfred Hitchcock,"Strangers on a Train", 1951 ). I filmen använder Alfred Hitchcock av
plantering för att vi som åskådare, i det här fallet, ska förstå att en tändare bär på avgörande roll i
ett mordfall, där en man blir oskyldigt dömd för mordet på sin hustru.
Plotten: Två främlingar möts på ett tåg, Guy Haines och Bruno Antony. De skojar om hur det ska
”byta” mord med varandra, haken är att en av dem menar allvar. Öppningsscenen i filmen: Bruno
Antony försöker bjuda den store tennisspelaren Guy Haines på ett ciggaret, Guy nekar men
erbjuder Bruno sin tändare när han inte kan hitta sin egen. Vi ser hur karaktären Bruno med ett
grin på ansiktet betraktar tändaren. Nästa bild zoomas in på tändaren, och vi som publik får
betrakta den. Vid detta lager ska vi ha förstått att tändaren är viktig för filmens dramaturgi.

Hur jag använder mig av plantering
Plantering kommer dels att användas för att förklara en "in zoomning", men också för att
understryka vad som är en viktig del i den narrativa gestaltningen.
För att fördyliga detta: i en del av min saga har en karaktär ätit ett frö, som har slagit rot och vuxit
sig fast och kommit ut ur bröstet. För att bilden av ”träd ur bröstkorg” är det som känns viktigast,
så har det visualiseras genom en "in zoomning", en närbild.

"...Ivan hade alls inget intresse att vara i rosenhäcken. Det var vackra blommor,
men Ivan hatade dem, eftersom hans pappa en gång hade tagit ett nypon ur
rosenhäcken och ätit det.
Det bar sig så illa att ett av nyponfröna hade kommit ned i lungan och börjat växa.
En dag hade pappa legat död i sängen med ett rosenträd som vuxit upp ur honom..."
(del ur min och Henning saga)

Trots att skulpturen har blivit bokstavligen, utplockad ur berättelsen, så anser jag, att ett träd
genom bröstkorgen, är en metafor för något annat, mer en bara en illustration. Bröstet som är
starkt förknippat med våra mänskliga känslor, blir en tydlig symbol för att tolka in smärta. Det är
lite pubertalt men också väldigt teatraliskt, att låta en känslomässig smärta symboliseras av att det
bryter sig ur ett träd ur en kropp.

Trädet har genom alla tider används flitigt som symbol för olika saker. Det
växer lever och dör, precis som oss, därför likställs det kanske med
människan. Trädet påträffas till exempel i en skulptur av Klara Kristalova
som ställdes ut på "Bror Hjorths Hus" i år. I den ser vi hur ett grenverk
växer ut ur ögon och mun på ett barn. Jag får obehags känsla. I ett radio
program (som även senare i texten nämns)(Kristalova Klara, I klara
Kristalovas Ateljé SR Radio, 2014)pratar Klara om figurerna där grenar
växer ut som armar.

"... Jag har gjort björkflickor som växer, det är den här pubertetsbilden... en
björkflicka... jag har gjort lite varianter på den... Grenarna, växer som armar? Ja
precis, det är själva växandet tänker jag, då kan man ju tänka på den här myten
om... hon som blir ett träd... Dafne... Dafne? Ja exakt, men hon, den här blir inte ett
träd, utan det är bara hon själv som växer... hon som växer, det är en plåga, armarna
skjuter iväg som grenar”
Även Klara har låtit en ganska ordagrant bild av något som växer, få symbolisera puberteten.

Uppställning/Stilleben
Med hjälp av uppställningen av föremål, kan man påverka det narrativa. Beroende på hur man
låter sina objekt förhålla sig till varandra, kan de få olika uttryck i gestaltningen. Vilken skulptur
som talar med vilken, kan ge helt olika uttryck. Men även hur en uppställning interagerar i
rummet, eller om man låter den göra det, ger olika lägen för publiken att läsa av ett verk. Alltså i
sammanhanget och relationen, kan man kanske styra det man vill att sin betraktare ska avläsa.
I inledningen talade jag om stilleben som ett format att använda, eller en metod, jag skulle vilja
återkomma till det. Därför att, slutgestaltningen, uppställningen av skulpturerna får mig osökt att
tänka på stilleben. Jag funderar över alla föreställningar och inskrivda berättelser ett stilleben kan
innehålla, och så min uppställning, om inte den vidrör samma konstruktion.
Ordet, stilleben kommer "troligen av nederl. stilleven, av stil 'stilla' och leven 'liv'), nature morte,
motivart inom bildkonsten med uppställningar av föremål, växter etc. Det finns ofta en
kombination av starkt dekorativ inriktning och illusionism i stillebenkonsten." (Stilleben,
National Encyklopedi, 2014)
"Nature morte" kan översättas till "döda liv". Man porträtterar "döda" föremål, oftast från
hemmet. Traditionen går egentligen långt tillbaka, ända till antiken. (Stilleben, National
Encyklopedi, 2014). På de platserna, har man återfunnit stilleben i mosaik. Men vi idag, kanske
mest tänker på de nederlänska 1600-tals blomster uppställningarna när vi hör ordet stilleben. Det
man kanske inte är så medveten om när man tittar på dessa tulpaner och fruktuppställningar, är att
det ofta bar på berättelser, symbolik insprängt i varje litet valt föremål.

Vad ska betraktaren förstå?
I projektet "Döda ting" från vårtermin 2013 förstod jag vikten av att berätta sin historia, för att få
med sin betraktare hela vägen. Det är såklart högst individuellt hur mycket man som
konstnär/konsthantverkare vill att sin publik ska veta om det verk det står inför. Är den
konstnärens uppgift att analysera sina egna verk? Vilka medel krävs för att styra betraktarens
läsning av ett verk? Hur långt ska man gå för att få med sin betraktare?

"Döda ting", Mässhallen Gustavsberg 2013

Ett verk kan antingen stärkas av sin bakgrund eller också stjälpas. Vill man att sin betraktare ska
få en "a-ha" upplevelse, eller den när-besläktade, men negativa "ja-ha" upplevelsen. Som
betraktare upplever jag dock att det oftare förstärker upplevelsen än tvärt om. Men det handlar
om att hitta en perfekt balans, mellan förståelse och att lämna något utrymme öppet. Med en titel,
en text, något som ger betraktaren en ingång, tror jag att delaktigheten ger en starkare upplevelse,
och ge fler bottnar till det personen ser.
Åsikterna om hur mycket man ska berätta går i sär. En konstnär som är känd för sin "tysthet" när
hon får frågan vad sina verk handlar om, är det Lena Cronqvist. Hennes verk har analyserats av
många, men själv har talat väldigt lite om skulpturernas/målningarnas mening. Ofta är det en titel
som få leda betraktaren på ett spår, en andemening.
Men något hon har talat om, är vad hon inte strävar efter när hon gör sina skulpturer och
målningar. I ett program ur SR radio (Sveriges Radio, 1987) samtalar Lena Cronqvist istället om
vikten av inte vara allt för beskrivande i sin gestaltning.

Hon säger:

"...Jag kan känna att jag blir för tydlig då blir det bara illustration, eller
jag upplever att det är en fara i att göra berättande bilder för att det blir
lätt illustrationer istället för något som har många bottnar..."
Kanske ligger det något i den Lena säger, med att bli för förklarande. Går man miste om en
ytterligare dimension? Och i sånt fall, vilken, eller vems är det? Betraktaren? Och ena sidan att
bli för beskrivande, så att verket känns så "bestämt" att åskådaren inte har något mer att lägga in i
verket. Eller och andra sidan, för slutet att man upplever sig vara utestängd från informationen
alstren står framför innehåller.
Efter att ha lyssnat på ett annat samtal men konstnären Klara Kristalova (Sveriges Radio, 2014),
(en konstnär som även hon rör sig inom det narrativa fältet) förstår jag att det finnas åsikter att
inte bli för illustrativ i sitt skapande.

"... jag tänker mer på en känsla, ett tillstånd..." "jag brukar inte ha så
mycket berättelse som ursprungs inspiration om vi säger, när jag som
lägger upp, de här skulpturerna ska jag göra, då är det inte så mycket
berättelse, mer vad det är för tillstånd och hur de är länkade till varandra.
Men sen när jag sitter och gör varje enskild skulptur, då blir det nog att
det blir en berättelse för att underhålla mig själv, för det tar ju ganska
lång tid att göra de. Underhållning för mig själv för att behålla energin
när jag gör de, men den historien kommer aldrig ut till en publik..."
Är det så, att en berättelse blir för illustrativ. Att även den precis som illustrationen som Lena
talar om, blir för rak och därmed mindre intressant? Det ena kanske inte behöver utesluta det
andra. Men det är svårt att förneka att jag inte någonstans förstår vad konstnärerna menar. Det är
spännande att stå framför ett verk och fantisera. Är det inte så, att det också är betraktaren som
generar till berättelsen. Kanske är titeln inledningen, det fysiska verket brödtexten, och
betraktaren avslutningen. Det verkar finnas flera svar på frågan.

Diskussion om berättelsen
Prolog-Vad talar djuren om
" Karaktärernas namn: Tilia och Urjan
(inte Örjan utan med U, Urjan!)
Det är den tid på dygnet när allt står alldeles stilla och skymningsregnet precis fastnat ovanför de
vattenfyllda hålorna i marken....
Hemkomna från jobbet sitter två trötta människor, Tilia och Urjan, med sälmasker dragna över huvudena.
De två har blivit så pass gamla nu att de borde vara vuxna... men de låter gärna bli. När de måste vara
vuxna sätter de på sig sälhuvudet, med det kan man ta svåra beslut som att betala räkningar istället för att
köpa roliga prylar för alla pengarna, bestämma att en katt måste avlivas för att cancern har spridit sig eller

att vara på arbetet som de har varit på idag.
Men nu åker maskerna av och de börjar göra högst förbjudna saker.
Tilia frågar: ska vi måla om i den fula hissen?
Urjan svarar lyriskt: Ja! tänk vad glada grannarna ska bli när de ser det fula åbäket ommålat.
Tila: Men vi får vänta till natten så att alla sover, ja annars blir det ingen överraskning!
När klockan är natt smyger de ut trapphuset med färg och penslar. De sätter genast i gång med hissen.
Urjan säger: Vad grann den blir, som finaste morgonhimmel!
När hissen är färdig målad går det trötta och lägger sig tillsammans med den stor skål med godis som de
tömmer med en gång. Nästa dag måste sälmaskerna på för jobbet kallar, men det är glömt, för nu somnar
de förväntansfulla över grannarnas kommande reaktion.
Vi skriver, fram och tillbaka"

Efter första mötet med Henning, bestämmer vi oss för att göra en fortsättning på berättelsen till
"Vad talar djuren om". Vi diskuterar om vad som fattas i den tidigare berättelsen, och mer
bestämt om var historien utspelar sig, och vilken riktning den ska ta. Vi Bestämmer oss för att
den inte ska handla om de sälbeklädda människorna, utan om ett barn som betraktar allt som
händer i trevåningshuset, där de bor. Vi skriver karaktären "Ivan", barnet.
"...Ivan Ivanovich trivdes inte i huset. Eftersom mamma var tvungen att arbeta för två så var han
hänvisad till att stanna hemma, då han ännu var för ung för att gå i skola, och mamma inte hade
råd med förskola. Det var inget fel på huset egentligen, men det bodde så konstiga människor där.
Särskilt avskydde han hyresvärdinnan, en stor barsk kvinna med mustasch på överläppen och en
mopps, Pompe, under armen. Hon gick alltid omkring klädd i sin mans uniform från Tsartiden.
Om Ivan gick ut på gården så tog det inte mer än tio minuter innan Majorskans fönster öppnades
och hon tog ut sin snugga, ja hennes pipa alltså, ur munnen och vrålade;
-Håll dig borta från mina rosor pojkvasker!
Ivan hade alls inget intresse att vara i rosenhäcken. Det var vackra blommor, men Ivan hatade
dem, eftersom hans pappa en gång hade tagit ett nypon ur rosenhäcken och ätit det.
Det bar sig så illa att ett av nyponfröna hade kommit ned i lungan och börjat växa.
En dag hade pappa legat död i sängen med ett rosenträd som vuxit upp ur honom.
Ivan saknade sin pappa, för då pappa var hemma så hade han sjungit och lekt med Ivan.
De hade skrattat och Ivan hade sluppit göra alla sysslorna i huset som han nu var tvungen att göra
- handla och tvätta, diska och städa. Mamma fick ofta jobba över, och kom ibland hem så sent att
Ivan sov.
De pratade aldrig om pappa. En gång hade Ivan försökt, men då hade mamma börjat gråta så
häftigt att han blev rädd. Efter den dagen vågade han inte säga något mer. Han bar tyst sorgen
inom sig.
Men nu stod han alltså ute på gården och var på väg till affären. Han ser noggrant till att
majorskan hade dragit igen fönstret och räcker sedan ut tungan mot det.

-Bllääääärrrhhhh!
Sen går han. Medan han går tänker han på de andra underliga personerna som bodde i huset.
Det var de med de konstiga namnen. De som var från Finland. Tilja och Urjan? Ja så hette de.
Snälla var de, men barnsliga. Spelade hög musik och verkade inte ha något speciellt arbete.
Han hade försökt spionera lite grann på dem, när de var på väg ut, men då hade Majorskan
kommit och tagit honom i ett fast nackgrepp, medan Pompe skällde på honom och nafsade i hans
fötter. Dessutom hade Tilja och Urjan haft vad som verkade vara vintermössor på sig så att han
såg inte hur de såg ut riktigt. -Eller var det vintermössor?
De hade sett ut som sälar...
Tilja och Urjan hade också sett pojken på gården. De sitter framför tv:n med en skål chips.
Idag jobbar de inte, men det gör inget. Utan sina sälhuvuden på så verkar allt inte spela någon
roll, för att vuxen behöver man inte vara så länge man inte vill. Men det är något med pojken som
får Tilja att tänka till. Han ser ensam ut pojken. Inte glad, som de är. Han ser, vuxen ut. Som en
revisor, ja en sån som sitter hela dagarna i ett litet kontorsbås och räknar pengar åt andra
människor. Ingenting pojkaktigt över honom, ja det enda var väl då han räckte ut tungan åt
Majorskans fönster.
Tilja får plötsligt en vuxen tanke, utan sälhuvudet på, något som nästan aldrig händer, vänder sig
till Urjan och säger:
-Vi borde göra något för pojken, han har inte roligt.
-Uh hm grymtar Urjan från sitt hörn i soffan. Han är lite grinig idag för hans favoritserie inte går
på tv idag. Och dessutom måste han ta på sig sälhuvudet för att betala räkningarna.
Han gillar inte alls att behöva vara vuxen...
Tilja suckar, och försöker släppa tankarna om pojken. De är obekväma - hon har ju inte alls
någon önskan om att bli vuxen. Att vara vuxen innebär så mycket ansvar. Men tanken vägrar
släppa hennes stackars huvud..."
Efter det att jag och Henning börjat skriva på berättelsen, kunde jag etablerade vidare berättelsen
på egen hand. Vår första skrivna historia gav mig ett material att arbeta kring i verkstaden. Jag
hämtade delar ur berättelsen och försökte att illustrera de i lera. Det jag upptäckte var att arbetet i
verkstaden tappade gnistan. Att direkt överföra delar av berättelsen till lera. Det fick arbetet att
kännas endimensionellt, att; här är texten och här är bilden till.
Berättelsen har nu istället blivit ett verktyg för att komma fram till den skulpturala gestaltningen.
Det är inte bara en direkt översättning, utan det praktiska och teoretiska berättandet ger/givit och
tar/tagit från varandra. Det narrativa förgrenar sig i olika riktningar. Det har blivit fragmentariska
berättelser som kommit till, i och utanför verkstaden, och knyts ihop till en gestaltning.

Övningar för att hitta nya vägar
För att träna på att inte reflektera över mina estetiska
föreställningar, och där med komma igång, har jag gett mig själv
snabbövningar. Med gamla teckningar och målningar (nedan) som
förlaga ger jag mig på att härma de i lera.
Snabba skisser i lera högst 10 min. Sållar bort de lerfigurerna jag
inte gillar uttrycket i. Vissa målas med vattenfärg.

Inspireras av den ljusa skalan, och den snabba rörelsen i Lena
Cronqvist ”Dansare 2” (nedan till vänster).

Inre, yttre landskap.
Friluftsmålaren Rickard Berg har skrivit mycket om landskapet, och betraktaren i landskapet. Här
är två citat utplockade ur två olika böcker, (Rickard Bergh, 1887), (Minnet av ett landskap,
Brummer, 1998.)” där Rickard skriver om människans upplevelse av naturen. Jag tycker de
stämmer bra överens om hur man ibland kan uppleva konst.

”En tavla skall ej ge naturen som den är utan sådan den verkar under en
viss känslostämning hos betraktaren”
Kan landskapet vara en bild för en viss sinnesstämning. Jag har som tidigare i texten, använt mig
själv för att tänka mig hur jag som betraktare upplever saker. Och min tolkning är att Rickard
försöker att förmedla, att människan, betraktaren, speglar sin sinnesstämning i landskapet och där
igenom upplever det.

”Genom överdrifterna för man åskådaren rakt in i den känslovärld, där
målaren vistades i första ögonblicket av ´inspirationen´”
För att bättre kunna försätta en människa i stämning, kan man genom att överdriva den
känslan närma sig det man vill att sin åskådare ska uppleva.

Resultat/diskussion

I texten har dessa frågor diskuterats: Går det att omvandla en känsla/stämning ur en berättelse till
fysiska objekt? Vilka medel krävs för att styra betraktaren läsning av verket? Hur kan jag
använda berättelsen i mitt gestaltningsarbete?
I början av mitt projekt var tanken att närma sig ett format, som skulle kunna jämnföras med en
bildillustration. Det skulle vara en ”bild” med ljudberättelse till. Men under arbetet gång gjorde
jag en upptäckt. Ju närmare den först uttänkta gestaltningen närmade sig resultat, desto längre
bort kom jag från kärnan i berättelsen. Beslutet blev att göra en omskystering. Att låta berättelsen
som utspelade sig i verkstaden, på mitt bord, ta lika mycket plats, som sagan som skrevs.
Efter att ha lämnat ”illustrationerna”, började känslan av en berättelse ta form. Slutgestaltningen
gav mig möjlighet att förstärka skulpturerna med inbördes relationer, vilket också kommer göra
det lättare för betraktaren att läsa av hela uppställningen.
Med verket ska en teatralisk känsla förmedlas. Teatralisk på det där sättet så att det blir lite fånigt,
överdrivet, och självcentrerat. Jag hoppas att de sista bitarna i verket, kommer att bidra till den
känslan.
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Appendix
Presentation av verk/opponering/vetskapen om mig själv
Det var framförallt presentationen i sig, (att stå inför en stor grupp av människor, och bara prata
om sitt eget arbete) som gjorde mig nervös, mer än samtalet efteråt. Men det jag upptäckte några
rader in i presentationen, var att det inte alls var obehagligt, utan att det kändes roligt att stå och
prata om sina saker. Och med den vetskapen, att man klara av att stå framför en stor grupp
människor, är som att få en vitamin injektion. Man fick en kick. Presentationen avslutades med
ett samtal med; min klass, lärare från intuitionen och min opponent Jelena Rundqvist.
Jag fick en opponent som kändes väldigt insatt i inom det fält jag arbetet inom, skulptur, måleri
och de andra fält jag vidrört. Det gjorde att det blev ett mångsidigt samtal, inte bara om uppsatsen
utan även om estetik, och vad det uttryck man arbetar med signalerar. Vi kom även in på
symbolism som jag arbetat med i tidigare arbeten, och betraktarens roll i ett verk.
Samtalet tog upp saker som, hur jag kunde förstärka upplevelsen av rummet och gestaltningen än
mer, med hjälp av att överdriva mina estetiska val, och där med skapa stämning.
Vikten av den skrivna berättelsen togs upp, om den var nödvändig för den fysiska gestaltningen,
om den tog mer än gav. Trots att det fanns blandade åsikter i diskussionen, både för att ha med
den i gestaltningsarbetet, och att inte ha den, valde jag tillslut att inte ha med den, då jag kände att
jag ville att betraktaren själv skulle skapa en berättelse.

Utställningsrummet/mitt rum
I detta avsnitt kommer det en summering av hur verket förändrades till utställningsrummet. På
opponeringen var alla mina objekt presenterade på podier, inte för att jag ville att de skulle vara
en gallerikänsla, utan av den anledningen att jag ville att de skulle stå på olika nivåer, och att alla
podier skulle kännas tajta runt sitt objekts form. Detta gick jag ifrån till utställningen. Här
jobbade jag med höjder på ett med överdrivet sätt, genom att sätta ett objekt på en hylla två meter
upp medan något stod på golvet, alla ”podier” var utformade på olika sätt, förbättrade från
opponeringen. Jag jobbade med hela rummet genom att måla det. Färgen blandade jag till själv,
det, därför att jag kan styra in till minsta detalj hur kall eller varm den ska vara, hur ljus eller
mörk i nyans. Väggen behandlade jag som min målarduk. Den skiftade från att vara ljusmintgrön
till att bli kraftigare längre in. Vid hörn och lister gick jag på med några toner lägre ljusblå för att
ge en gradering, och förstärka det upplösta. Alla podier målades i gradering, där de mötte vägen
blev de mintgröna och ner mot golvet slog färgen över till gråare golvfärg. Väggar, podier och
golv skulle gå in i varandra, upplösta men ändå vara där. Jag ville att det skulle känns som något

annat än att gå in i ett rum, som att man togs till en annan plats. Känslan av att sugas in i ett
musikstycke, och bara befinna sig där.

I utställningsrummet
Uppsatsen har tagit upp tanken om det är möjligt att föra in sin betraktare i en läsning av ett verk.
Under utställningen har jag pratat med folk om jag har kunnat förmedla den läsning och stämning
jag hoppats att försätta publiken i. Om de upplevde att en berättelse? Och vad det var för någon?
Utställningsrummet har varit ett spännande tillfälle att prata med sina betraktare, om det faktiska
fysiska objekten som tog plats i rummet. Det har varit roligt och spännande att interagera med
sina betraktare, och föra samtal om det man ser, och hur det känns.

Några utvalda kommentarer från olika besökare:
”Vad måleriskt! det var som att gå in i en målning!” ”Det är alldeles stilla här inne” ”Man
blir lugn” ”Som att se ner i en isglaciär” ”Magiskt” ”Det är en poetisk känsla” ”Det känns
som att rummet håller på att lösas upp” ”Det är som att gå in i en annan värld” ”Man bara
försvinner in” ”Jag vet inte vad de här blåa dropp- pölarna säger mig med det säger mig
någonting, de är så barnsliga men ändå…”
När jag själv har berättat om temat under utställningen, hur jag har tänkt med verket, att det dels
är handlar om ett fabricerat berättelse men också min upplevelse av min barndom, är det många
besökare som gått igång. Många börjar tala om sina barnminnen, om hur de låg och spejade på
folk, eller hur de kunde ligga på en brygga i timtals och titta ner i havet.
Det är många av dessa betraktelser av det här rummet jag har skapat som har varit spännande och
lyssnat på. Direkt sätts motorerna i huvudet igång, hur man nästa gång kan kristallisera ytligare.
Det händer något intressant i med samtalet med andra, man får uppslag till nya tankar, idéer som
tas vidare och blir bättre, från att ha haft några tankar får man hundra nya, och med det så
förändras också rummet. Det ser inte likadant ut som första gången det stod klart.

