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Abstract

I’ve been working with traditional materials such as ceramic sculptures and oil on
canvas. By using these traditional materials I can bring in more lowbrow aesthetic such
as package design, illustration, toys, animations, comics etc. and transform it to something different.
Using this aesthetic and techniques became a way for me to communicate everyday
thoughts on life as well as my most inner thoughts on how I think about myself.
This report is about how I’ve been using these components to realize my master degree work for the Spring Exhibition at Konstfack in Stockholm, 2014.
This report also extend my process of getting there.

Bild ifrån Vårutställningen på Konstfack, University College
of Arts, Crafts and Design, Stockholm 2014.
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Introduktion

I mitt examensarbete har jag försökt att utgå ifrån mig själv; hur jag tänker kring det jag
arbetar med, vad jag arbetar med, varför jag arbetar som jag gör och hur jag vill arbeta
i framtiden.
Jag arbetar med mina tankar som en inspirationskälla.
Jag använder mig av min självbild och arbetsprocessen för att kunna hantera situationer
i livet. Skapandet blir inte bara en flykt ifrån verkligheten det blir också ett sätt för mig
att kunna hantera den. Målet är att fördjupa mig mer i dessa tankegångar och hitta nya
sätt att få ur mig dem.
Projektet består av flera verk, målningar och skulpturer, i vissa fall hänger de ihop med
varandra och i andra fall står de för sig själva.

Sedan mitt kandidatarbete 2012 har jag mer och mer riktat in mig på att arbeta med Fri
konst och inte som illustratör som jag hade som mål att arbeta med när jag började studera på Konstfack 2009. När vi arbetade med uppgifter i illustration på kandidatutbildningen så kände jag mig skyldig att producera något som andra skulle tycka vara bra.
Det var som att det fanns ett problem som jag skulle lösa åt någon annan och inte lösa
det för mig själv. Det fick mig att känna mig väldigt anti och fick mig att göra lösningar på
uppgifterna på ett ganska plojigt sätt mest för att få dem klara och så jag kunde arbeta
med egna projekt på tiden jag fick över. Jag tänkte att det var så jag skulle arbeta som illustratör efter Konstfack också. Ta på mig uppdrag för
att få in pengar så jag skulle kunna arbeta fritt för mig
själv på sidan om uppdragen. 2012 förstod jag nog att
det kanske inte var illustration jag ville arbeta med utan
Seripop , J’aurais pas été si j’avais su 2011
Installation view at ARPRIM, Montreal, Canada
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snarare arbeta helt självständigt i en konstkontext. I samma veva blev jag mer och mer
inspirerad av de konstnärer som låg mitt
emellan illustration och konst, eller kanske
de som gått ifrån att vara illustratörer till att
bli konstnärer. Några av de som inspirerade
mig mest var Seripop som arbetar med screentryck och gör både affischer till spelningar
och band men även konstutställningar. En
annan konstnär som inspirerat mig mycket
är Shobo Shobo, som blandar utställnningar
med kläddesign och illustrationsuppdrag.
När jag studerade på kandidatprogramet i
Grafisk Design och Illustration på Konstfack
2012 och vi skulle skriva en uppsats så för-

SHOBOSHOBO , ZZzzzZZzzz 2012
Galleri KRETS Malmö

sökte jag hitta en genre som passade visuellt och tematiskt det jag själv arbetade med.
En stil som är inspirerad ifrån populärkulturen och först och främst visuell. Jag hittade
texten Mutant Pop skriven av Brandon Joyce som publicerades i samband med en grupputställning på Gallery Loyal i Malmö 2010.

“One or two generations in, though, and things have really gotten strange. That once-deep divide between
High and Low has been forever muddied, and from that mud- that fertile, biotic ooze- has arisen a kind of
Mutant Pop. Those old symbols, irradiated for years now, have finally turned weird and grown tails. The
grew and grew; until they grew larger than life, into giants and monsters, and into fullblown mythos at the
hands of some. We got to watch happy, harmless spokesthings assume a selfawareness.”
Mutant Pop, Loyal nr 11 sid 23

I grupputställningen på Gallery Loyal i Malmö medverkade över femtio konstnärer,
både äldre konstnärer som var aktiva i eller runt Pop konst-scenen på 50- och 60-talet
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b.l.a. Öyvind Fahlström , Karl Wirsum och yngre generationer som
Dearraindrop, Mat Brinkman, Lisa
Jonasson, Matti Kallioinen och Misaki Kawai.
Sedan jag skrev uppsatsen 2012
är dessa fortfarande konstnärer jag
är inspirerad av och som jag estetiskt och tematiskt rör mig nära.

Från utställningen Mutant Pop, Gallery Loyal, Malmö 2010

Tankar 1

Jag har haft en känsla av att mitt arbete bara vart ett typ av tidsfördriv. Tecknandet har
varit ett medel jag tagit till mig när jag varit rastlös och haft ett behov att göra någonting.
Det har varit någonting som jag kunnat fly undan till när det runt omkring mig känts kaotiskt. Som en lucka mitt i verkligheten, en nödutgång. När jag tecknar kan jag i många
fall komma vidare i mitt tänkande och fatta beslut
som berör mitt liv lättare än om jag enbart skulle
försöka hitta dessa svar utan tecknandet. Det blir
två parallella tankar och då tror jag båda tankegångarna blir mer logiska just på grund av att de
måste förenklas för att kunna tänkas samtidigt.
Detta har jag haft med mig så länge jag kan komma ihåg. Ett av de äldsta minnen jag kan komma
ihåg är ifrån dagis, där kände jag mig lugn över
mig själv när jag satt och pysslade i pysselrummet. När jag inte pysslade med något så drogs jag
mycket lätt med av hetsen runt omkring mig och
Joakim Ojanen , Failface 2012

6

blev väldigt hetsig själv.
Det har alltid varit pysslande eller skapandet i sig som har varit det jag fastnat för. Det
som jag skapat har bara blivit vad det blivit och egentligen inget mer än det. Resultaten
har varierat så att jag ska ha en anledning att fortsätta pyssla.
”Nu när pysslet har blivit något som jag snart tagit en masterexamen i och har som mål
att kunna leva på så småningom så känns det som att det bara är ett stort luftslott. Det
finns ingenting att ta i, ingenting att gå in och fördjupa sig i, det är bara roliga karaktärer
som jag ritar, målar och skulpterar för att få komma in i pysslets meditation, ingenting
annat”.
Så har jag tänkt många gånger men samtidigt ser jag ett mönster i mina arbeten. Det
som jag skapar helt intuitivt och egentligen utan tanke blir ofta en spegling av hur jag
mår just då. Jag kan se mig själv i figurerna jag avbildar. De visar sidor av mig som jag
kanske egentligen inte vill visa utåt. De blir sanna bilder av mig.

Tankar 2

Så länge jag kan komma ihåg har jag haft svårt
att ta tag i situationer som blir för seriösa. Jag
blir som förlamad av allvaret och känner att jag
måste ta mig ur situationen på något sätt. Jag
vill engagera mig i ämnet och ge det den energi
det förtjänar men jag klarar inte av stämningen,
jag blir helt rastlös. Jag måste skämta bort det
för att klara av allvaret. Och varje gång jag gör
det så ångrar jag mig efteråt, jag skäms över
mig själv när jag gör det och tappar mer och
mer respekt för mig själv varje gång det händer.
Joakim Ojanen , Streetsmart 2009
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Det är samma sak när jag försöker diskutera saker som betyder väldigt mycket för mig.
Till exempel när jag försöker tala om mitt konstnärliga arbete. Det var länge sen det gick
ifrån att vara en hobby till något jag känner att jag vill arbeta med på heltid och ge så
mycket energi jag bara kan ge det.
Det är väldigt sällan jag kan diskutera mitt konstnärliga arbete och verkligen gå in i det
till fullo och ge det den respekt jag känner att det förtjänar. Det är inte många jag kan
prata om det med. Är det folk som inte har samma brinnande intresse som jag för ämnet eller den typ av konst jag gillar och som jag kan relatera mitt eget skapande till så
känns det som att det inte är någon ide, är de inte redan intresserade så varför skulle
de bli intresserade av det nu när jag pratar om det? Jag kan inte ta till mig deras kritik,
bra eller dålig, de har ju inte samma referenspunkter så varför skulle de veta vad som är
bra eller dåligt? Jag vet att det här är väldigt dumt och jag vet att deras åsikt egentligen
spelar precis lika stor roll som någon annans men det blir ett sätt för mig att försvara
mig. Det kan vara precis likadant med någon som vet extremt mycket om den typen av
konst jag håller på med och som jag heller inte alltid kan ta till mig av. Om de är positiva
så tänker jag att de är det bara för att vara snälla, kanske för att jag är yngre än dem och
fortfarande student. Jag har nog också väldigt svårt att ta till mig positiv kritik för att jag
själv inte varit helt nöjd med någonting jag gjort. Jag ser hela tiden framför mig vad som
kan bli bättre och vad jag kan förbättra till nästa verk eller projekt.

Tankar 3

Varje gång när jag är ute och går letar jag konstant efter föremål och material som ligger
och skräpar. Det är någonting som både är väldigt medvetet och omedvetet ifrån min
sida, det har blivit en vana att hålla ögonen öppna för saker som skulle kunna nyttjas.
Det är egentligen ganska sällan som jag plockar upp något föremål som är slängt eller
att jag tar någonting som tillhör ett byggföretag eller en mataffär. Men tanken finns hela
tiden där.
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”Oj kolla, där ligger en pall, plankorna ser väldigt fräscha ut, jag skulle kunna hyvla dem
fina och tex bygga en portabel bastu av dem. Kanske ska jag börja tälja träfigurer, då
skulle jag verkligen få nytta av den där pallen. Eller varför inte snickra ramar av den.
Eller dom kommer nog inte hålla så hög kvalité. Men däremot så skulle jag faktiskt kunna snickra jättefina fraktlådor till mina keramikskulpturer av dom, så att de inte förstörs
om jag skulle behöva skicka dem någonstans. Hm undra vad jag skulle behöva mer för
att tillverka dessa fraktlådor för att känna mig helt säker över att skulpturerna verkligen
skulle klara en frakt. Skumgummi, nja det är ganska svårt att få tag på billigt. Frigolit är
betydligt lättare men kanske svårare att få till så det blir riktigt säkert. Men om jag skulle bygga en grund i frigolit som jag figursågar efter skulpturerna och sedan täcker upp
hålutrymmena med något. Popcorn! Det ska tydligen fungera precis lika bra som packchips i frigolit, men mer miljövänligt och antagligen mycket billigare. Materialkostnaden
per låda skulle nog hamna kring en tjugolapp...”

Ungefär sådär går tankarna så fort jag får syn på något. Kan jag ha användning för den
där? Vad skulle jag kunna använda den till? Är de det bästa alternativet? Ska jag släpa
med mig det nu eller går det att hitta någonstans närmare ateljén eller lägenheten? Hur
stor är chansen att jag får syn på en likadan sak igen?
Oavsett om jag genomför idéerna jag får eller inte så bygger upp en tankebana på hur
jag skulle kunna använda mig av material och hur jag kan lösa problem som uppstår.
Det är någonting jag får ut mycket av när jag målar eller skulpterar.
Jag har svårt att ha en tydlig ide av ett resultat och sen genomför jag det bara. Det
blir aldrig bra. Jag måste börja
göra något, vad som helst för
att kunna ledas vidare av det
jag gjort. Nya situationer uppstår där jag måste hitta lösningar på problem som jag inte kunExempel på hur samma motiv kan se
ut i olika material. Målningen Feets,
Mushrooms, Eyes 2012, är ett stileben av skulpturen Maskmun 2012.
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nat räkna med att jag skulle stöta på. Idéer jag har och tänker ska fungera jättebra blir
helt förfärliga i verkligheten och jag måste komma på en lösning för att komma bort från
det som kanske var ”huvudingrediensen”.
Det blir lite slumpaktigt rent innehållsmässigt hur resultaten blir, men det hjälper mig
också hitta på olika knep jag kan ta till och som jag sen får användning av när jag startar
nästa projekt eller verk.
När jag ser tillbaka på min utveckling så känns den självklar. Det är inga stora hopp mellan olika projekt, det finns en klar röd tråd. Man kan se hur det ena har lett till det andra.
Ibland har det tagit stopp i utvecklingen, jag kan inte ta mig vidare. Hitintills har jag lyckats lösa det ganska smidigt genom att bara flytta över det jag har gjort i ett material till
ett annat material. Då uppstår nya problem som jag måste hitta lösningar på och så kan
jag fortsätta arbeta vidare utifrån det.

Tankar 4

Jag arbetar med kontraster i mitt arbete. Jag vill gärna först och främst själv bli förvånad över det jag ser. Det får gärna vara muntert och äckligt samtidigt. Inbjudande och
motbjudande. Stora
leenden som döljer
något djupare.
När jag får en ide
som får mig att tänka: “Men sådär kan
man väl inte göra,
det är kanske det
dummaste jag har
tänkt, fy!” Då måste

Joakim Ojanen , Tomtekopp 2013
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jag många gånger genomföra det bara för att testa hur resultatet kan se ut. Det kan bli
väldigt dåligt men det kan också bli någonting som kan hjälpa mig vidare i tankarna kring
vad jag vill göra.
Ett exempel på en sådan ide var en diptyk jag gjorde som skulle visas på en grupputställning på Tranan bar i december 2013. Tanken med utställningen var att den skulle
fungera som en julkalender där de skulle visa ett verk varje dag fram till julafton på en
blogg och sedan skulle det vara en fysisk utställning i slutet på december. Kuratorn Írena
Sólveig var väldigt tydlig med att verken absolut inte behövde ha någonting med julen att
göra, utan att det snarare bara var en anledning att sätta ihop utställningen.
Jag var obekväm och osäker över hela julkalender-temat. Från en början tyckte jag det
var en konstig anledning att ha det som grund för en utställning. Även om Sólveig sagt
att det inte skulle handla om julen så tog just julbiten över alla mina tankar kring det jag
skulle visa. Jag funderade mycket kring vad de andra som var inbjudna skulle visa för
något. ”Kommer det bli en julutställning med bara julkonst? Julkonst, fy fan vad det låter
dåligt och helt omöjligt att göra bra.” Ungefär när de här tankarna slår mig så landar
tanken hos mig att jag måste göra julkonst. ”Vad kan inte vara sämre och tråkigare än
ett tomteporträtt? Det ska jag testa, det måste jag testa.”
Det slutade med att jag gjorde två målningar av en tomtekopp i porslin jag fått av en vän
julen innan. Så klart var det ingen annan som visade julkonst på utställningen.

Muren

Materialet är en viktig del i mitt arbete. Det är inte bara i de färdiga verken som materialet spelar roll utan också - och kanske ännu mer - i processen. Det är materialet som
styr in mig på idéer under arbetet och kan förstöra hela utgångs idén jag har haft. Något
som jag tänkt i förväg ska fungera väldigt bra stämningsmässigt där material, komposition och innehåll möts har aldrig blivit bra om jag genomfört det utan att anpassa mig
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Joakim Ojanen Tyngder 2014

Joakim Ojanen Muren 2014

efter materialet under processens gång och ändrat de bitar där materialet säger ifrån
eller utvecklar ett sidospår. Jag arbetar många gånger med flera tjocka lager oljefärg där
visa partier i målningarna blir ett slags skulpterande i den tjocka färgen. När färgen blir
tjock så blir den också väldigt svår att få fullständig kontroll över. Materialet skapar en
sorts slump faktor som kan ha ett väldigt stort inflytande på allt i det som blir den färdiga
målningen. Det kan vara stora droppar av oljefärg som ramlar av penseln eller palettkniven när jag applicerar färgen på ett ställe som väcker helt nya tankar med bilden och får
mig att ändra utgångsbilden helt.
Målningarna Tyngder och Muren började jag måla
samtidigt med samma skiss (fig. 1) som utgångspunkt. Det är olika format på dukarna, Tyngder är
50x60cm och Muren 102x120cm.
Idén till målningarna var ett porträtt bakifrån på en
figur som kollar in i en tegelvägg. Jag började med
tegelväggen på båda dukarna. Jag började med den
större målningen och kände mig ganska tillfreds med
tegelväggen tills tegelväggen på den mindre blev klar.
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Fig. 1

De olika formaten på dukarna gjorde så att
jag kände att tegelväggen inte fungerade
på den stora duken. Tegelväggen var aldrig
tänkt att vara i fokus på bilderna utan snarare som ett mönster i bakgrunden. Här kunde
jag ha valt att fortsätta med båda målningarna i samma riktning och ignorera den torra
Fig. 2

känslan jag fick av den större tegelväggen.

Istället tyckte jag mig finna en öppning att förändra utgångsidén med den större målningen. Jag kunde sänka väggen 20-30 cm och få in ett djup i målningen. Att någonting
hände där bakom, kanske ett landskap, en natthimmel, eller en några personer som
kollade tillbaka på huvudfiguren ifrån andra sidan muren som jag nu tänkte att väggen
hade förvandlats till. Kanske kan jag flytta perspektivet på figuren ner lite i kompositionen. Göra hål i muren där det saknas tegelstenar. I hålen kunde jag måla ögon som
tjuvkikar på karaktären. Jag började fylla i tegelstenarna med orange färg (Fig. 2). Jag
skrotade idén med titthål i muren och bestämde mig istället för att fylla andra sidan
med en folksamling som stirrar på huvudkaraktären. Jag hittade ett bra flyt medans jag
målade folksamlingen. Innan den var det ingenting som ville fungera med målningen.
Med folksamlingen fann jag en ny energi i
målningen, den växte sig större och större
(Fig. 3 - 4). Jag hittade ett nytt sätt att måla
på den våta övermålade bakgrunden där
utgången var att jag nästan skulle teckna
upp figurerna som en linjeteckning. Jag
använde mig av den vita och orangea färgen som fanns kvar i paletten från det jag
målat teglet med. Jag adderade svart, lila,
magenta, vit, blå och grön för att få in ett
ljus i karaktärerna och för att de skulle skilFig. 3
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ja sig åt mer. Figurerna blev som bäst i håret
och de delar där jag gick ifrån idén med teckning och hade mer ifyllda fält, men samtidigt
behöll jag vissa tomma ytor för att få upp kontraster mellan fälten. Muren visste jag skulle bli
ett problem, men jag sköt på det och försökte
att inte tänka på den. Jag fyllde nästan hela
den övre delen av målningen med folkmassan.
Nu var det muren som skulle målas på plats.
Jag var väldigt nöjd med den övre delen nu
Fig. 4

och var rädd att den undre delen aldrig skulle

hålla samma nivå. Jag började tänka att jag skulle fylla hela duken med bara en stor
folkmassa. Kanske att jag skulle behålla överdelen av den ursprungliga karaktären som
tittar tillbaka på folkmassan längst ner i målningen som bara sticker upp huvudet lite ifrån
kanten. Men jag kunde inte riktigt släppa muren helt och samtidigt så skulle perspektivet
bli väldigt tråkigt om folkmassan bara fortsatte neråt. Jag testade att sänka övre delen
på muren ytterligare och låta folkmassan få mer plats (Fig. 5). Jag vinklade muren upptill
för att få in ett djup i bilden. När muren nu vinklats upptill så krävde den nya vinkeln även
ett slut på muren nertill för att målningen
inte skulle se skev ut. Från att ha varit en
stor vägg blev det nu en ganska låg mur.
Parallellt med målningen så jobbade jag
med en större skulptur i hårdplast (Fig. 6
s. 15). Skulpturen sticker ut väldigt mycket ifrån målningarna och de mindre keramikskulpturerna både i storlek men också
i sättet den är målad på och hur emaljfärgen jag bestämt mig för att använda beter
sig på plasten. För att den inte skulle bli ett
Fig. 5

14

allt för stor sidospår och sticka ut ifrån
resten av verken tog jag nu in huvudet
på den i målningen. Det fick bli karaktären som står på vår sida av muren och
som representerar betraktaren.
Den massiva folkmassan som täcker
nästan övre halvan av duken har en
väldig tyngd i bilden och är väldigt kompakt. Jag ville hitta en kontrast till det i
undre halvan, nästan som en motsats.
Vår sida av muren behöll jag nu mycket mer oarbetad och ljusare. Jag ville
lämna fälten ofyllda och ha en transparens nästan som att man som betraktare sugs in och kan identifiera sig med
karaktären och få samma blickar som

Fig. 6

den får ifrån andra sidan muren.
I den mindre målningen hittade jag någonting jag gillade mycket snabbare. Från en
början tänkte jag mig figuren som tittar in i väggen lite ifrån sidan men när jag målade
den kändes det självklart att den skulle bli nästan symmetrisk. Det var det lilla formatet
som gjorde att jag valde att måla figuren symmetrisk, det fick inte riktigt plats att ha med
en bit av sidan på figuren. Det skulle bli för trångt. När figuren var målad kände jag mig
inte särskilt nöjd med motivet. Jag tyckte målningen kändes tråkig, ingenting väckte
mitt intresse i bilden. Jag hade hoppats på att den skulle bli deppigare och samtidigt
roligare. Jag ville ha något som tyngde ner figuren på bilden, att figuren såg ut att ha det
väldigt jobbigt och samtidigt en humoristisk ton i sättet den är målad. När jag väl formulerat det för mig själv tog jag det väldigt bokstavligt och testade att måla på tyngder på
axlarna. Något som fångade upp precis det jag saknade i målningen. Tyngderna för in
lite slapstick humor i målningen, något som fungerar och kontrasterar väldigt fint till det
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annars väldigt deppiga motivet.
Jag gillade idén med tyngderna och bestämde mig för att testa skulptera dem i keramik.
Ett enkelt motiv på en skulptur, det är ingen direkt händelse i motivet. Tidigare har jag arbetat med flera komponenter i skulpturerna det här var bara ett porträtt på ett bakhuvud.
Men jag tänkte att det kan blir en skön paus ifrån de andra mer händelserika målningarna och hysteriska figurerna. Jag gjorde två ”tyngd”skulpturer. Jag var nöjd med dem
men samtidigt hade jag väldigt svårt att se hur jag skulle använda mig av dem i utställningen. De hade gått ganska fort att göra så jag ställde bara undan tyngdskulpturerna i
ateljén och slutade tänka på dem helt.
Jag beslutade mig för att jag var klar med båda målningarna, det fanns inte riktigt något
mer jag kunde göra med dem rent måleriskt eller innehållsmässig. Jag började med nya
målningar och lät dem bara stå i ateljén medans jag arbetade med annat.
När jag nästan enbart målat några veckor ville jag försöka mig på att göra någon till keramikskulptur för att pausa lite ifrån måleriet och hämta kraft ifrån skulpterandet. Det är
någonting som brukar fungera bra för mig. Jag har lätt att köra fast om jag håller på för
mycket med en sak för länge.
Vid det här laget hade jag börjat tröttna lite på den mindre målningen med figuren som
tittar in i tegelväggen, den kändes inte riktigt hundra, jag kunde inte riktigt sätta ord på
vad det var. Men jag gillade motivet väldigt mycket så jag tänkte att jag kunde testa att
göra den som en skulptur istället.
Målningen föreställer mig bakifrån när jag tittar in i en vägg, jag hade gjort målningen när
jag hade ganska långt skägg och det syns också väldigt tydligt på målningen.
Nu när jag skulle göra skulpturen så hade jag rakat av mig skägget och jag gillade idén
av att de inte skulle bli helt identiska och att det även fanns en tidsperiod mellan de olika
självporträtten.
När jag gjorde skulpturen hade jag som tanke att presentera den i ett hörn så att det
omöjligen skulle gå att se hela ansiktet på figuren. Man skulle kunna se en del av ansiktet men inte så mycket.
Jag blev väldigt nöjd med skulpturen.
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Några dagar efter skulpturen var klar hittade jag en hylla på vägen till ateljén som någon
slängt utanför sitt hus. Jag tog med den till ateljén. Den kunde vara ett bra sätt att visa
mina skulpturer på när jag har ateljésamtal. Jag har inte plats för att ha podier i ateljén
och har bara visat skulpturerna på en bokhylla och köksbordet.
Jag skruvade upp hyllan på väggen och ställde dit skulpturen med självporträttet.
Hyllan var lite för stor för den skulpturen, det blev ganska mycket plats runt den. Jag
testade att ställa dit tyngderna på sidan av skulpturen. Hyllan blev nu som ett extra
lager, som en symbol för ett till par axlar. Jag ställde målningen mot väggen för att få
ett till lager, mest på skämt för att se hur
roligt det skulle se ut. Men så fort målningen hamnade där så klaffade dem väldigt bra
tillsammans.
Målningen som hänger på en vägg, föreställer en vägg som en figur som föreställer
mig kollar in i. Skulpturen betraktar målningen, men den betraktar inte bara målningen
den betraktar även sig själv i dåtid. Skulpturen tynger ner hyllan med sin tyngd, men
också tyngderna tynger ner hyllan. Och det
blir väldigt märkligt när jag själv står där och
tittar rakt in i skulpturen av mig själv i dåtid.

Joakim Ojanen Nedtyngd 2014, installation

Jag tycker nästan det blir samma känsla som när man tittar in i en spegel och har en
annan spegel bakom sig. Det skapar en känsla av evigheten.

Fontänen

Jag ser skulpturerna som en avbild medan målningarna är levande. Målningarna är mer
som ett foto av en händelse och skulpturerna är statyer. De är inte tagna ur en hän-
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delse utan uppställda och sedan avbildade. Skulpturerna är strikta och
just uppställda, medan målningarna
och teckningarna är det mer liv och
rörelse i. De är närmare en bild av ett
ögonblick.
Jag gillar att skulpturerna är som
avbilder av figurerna i målningarna,
men jag vill samtidigt få in den levande känslan som jag tycker är mer
närvarande i målningarna eftersom
de visar en händelse medans skulpturerna visar porträtt av karaktärer.
För att få in mer liv och rörelse i
skulpturerna måste jag hitta något

Joakim Ojanen Självömkan (Fontänen) 2014

som nästan går utanför själva formen på materialet. I målningarna kan jag välja att formerna inte är helt jämnt målade, linjerna kan vara mer skakiga, gå över bakgrunden,
vilket ger dem en energi.
Jag har tänkt ganska mycket på hur jag ska få in en rörelse i dem, kanske genom att använda en motor eller något som faktiskt flyttar runt dem. Men sådana rörelser blir väldigt
stela och jag tror att skulpturerna nog skulle kännas ännu stelare om de faktiskt rörde
sig. Eftersom jag tänker på skulpturerna nästan som statyer så kom jag plötsligt på att
det vore roligt att testa att faktiskt göra en fontän av en skulptur. Jag får in en rörelse från
det sprutande vattnet som är livligt och långt ifrån en stel rörelse som en motor skulle
frambringa. Jag använder mig också mycket av färg som rinner och svettande karaktärer. Ju mer jag tänkte på en fontän som liksom sprutar ner sig själv, försöker bli ren av
sina egna kroppsvätskor ju mer fastande jag för idén. Jag ville ha en leden figur som inte
riktigt ser nog ljus framför sig, jag ville få den att kännas väldigt emo.
Den ska gotta sig i sin egen misär, vara riktigt ledsen och tycka synd om sig själv.
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Ofta när jag arbetar med skulpturerna så finns det en
framsida och en baksida, nästan som att de är gjorda
som tvådimensionella föremål som bara är gjorda för att
ses ifrån ett håll. Med fontänen ville jag att man ska kunna gå runt den och inte riktigt känna någon baksida. Jag
skissade upp fontänen fort (fig 7). Sedan när jag skulpterade figuren så gjorde jag två ansikten. Den sitter och
är ledsen åt två håll. Nästan alla gånger när jag arbetat
med två ansikten tidigare har jag låtit den ena vara glad
och den andra ledsen, kontraster till varandra. Ge den
Fig 7

ledsna sidan en motsatts, ett hopp. Så med fontänen vil-

le jag bryta det här mönstret. Den ena sidan är ledsen och när man går runt den för att
se det andra ansiktet så är den precis lika ledsen där. Jag vill att den ska vara hopplös
och tycka att allt bara är piss.
Under den ledsna skulpturen befinner sig två andra figurer, två huvuden som ser ut som
muskler, kanske hjärtan som blänger in i varandra. De ser helt förfärade ut. Tillsammans
bär de upp den övre figurens tyngd.
Vattnet sprutar ifrån toppen av huvudet,
strålen är ganska vek, det finns inte riktigt
någon prakt i den. Om en stråle kan se trött
och ledsen ut så skulle den se ut precis så
här. Vattnet slår ner på huvudet och rinner
längst med figuren och droppar sedan ner
i polen under. Benen hänger lamt ner ifrån
figuren och skorna befinner sig delvis i vattnet som finns i polen.

Delar av fontänen innan bränning i keramikugnen.
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Paletterna

En dag när jag skulle slänga någonting i grovsoprummet hemma hittade jag en trave
med oanvända engångstallrikar. Jag tänkte direkt att de skulle passa perfekt att använda
som paletter. Jag tog med mig ett tiotal till ateljén och började använda dem för ca ett år
sedan (2013). Jag har använt dem ganska flitigt i ateljén sedan dess och de har samlat
på sig tjocka färglager med tiden. Under hela examensprojektet har engångstallrikarna
funnits med i ateljén och legat och skräpat bredvid målningarna jag gjort och skisser.
När jag arbetar i ateljén brukar jag oftast lyssna på ganska hög musik, mestadels Rap
för att komma in i ett flow och även ha någonting som gör att mina egna tankar inte blir

Joakim Ojanen
Work Hard Play Hard 2014

Joakim Ojanen
Good At Beeing Bad Bad At Beeing Good 2014

allt för höga i huvudet. Det är skönt med ett brus bredvid tankarna på vad jag ska skapa
för att lätta lite på prestationskraven. Fragment av vissa låttexter fastnar mer än andra
och jag kan relatera dem till mitt eget arbete. De har känts så passande och rätt att jag
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ibland velat använda dem som titlar på mina arbeten, men de passar inte riktigt som
titlar, det blir för klyschigt och amerikanskt. Istället började jag skriva ner dessa citat på
engångstallrikarna jag använt mig av. Jag gjorde egna målningar av citaten istället för
att använda dem som titlar.
Det blir som en bild av stämningen jag har i ateljen, de ger samma känsla som jag tycker
jag fångar i målningarna och skulpturerna. De blandar högt och lågt, oljefärgen möter
engångsmaterial, målningen möter en Raptext.
Jag började samla på mig citat ifrån låtar som jag fick känslan av att de meningarna
kunde handla om mitt arbete och hur jag ser på det. De är fragment av låtar och de är
fragment av hur jag arbetar, jag tyckte den länken var väldigt fin.
Efter sex pallettmålningar var det slut på tallrikar men jag hade fler citat jag ville måla av.
Jag letade på nätet efter likadana tallrikar men kunde inte hitta dem någonstans. Så den
sista engångstallriken gjöt jag av och gjorde kopior i gips. Gipskopiorna använde jag
sedan
för att formpressa nya tallrikar i hårdplast så
jag kunde fortsätta med palettmålningarna.
Det tog några dagar att göra dem och blev
betydligt dyrare än om jag kunde köpt
likadana men och andra sidan fick jag samma storlek och ett snarlikt utseende på dem.
Så när de täcks med tjock oljefärg så är inte
det första man tänker på att de är kopior
av tallrikarna. Jag tycker också det finns
något fint i att lägga ner tid och energi på ett
föremål som är tillverkat enbart för att lägga
snabbmat på och sedan slängas efter en
gång.

Installation med palettmålningarna.
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Handledning

Jag har haft två externa handledare under projektet Klara Kristalova och Jens Fänge.
Klara Kristalova som arbetar främst med skulptur och då mestadels i keramik och Jens
Fänge som mestadels målar. De har båda varit i min ateljé två gånger vardera. Båda
kändes ganska självklara som handledare, de gör otroligt bra konst och enligt mig känns
de som att är båda i en situation i deras karriärer där de utvecklas väldigt mycket just nu.
Jag blev otroligt glad över att båda tackade ja.
Första handledningen hade jag med Klara Kristalova i december 2013, hon var förbi
min ateljé i Västertorp och jag presenterade tankarna jag hade kring projektet då. Detta
var väldigt tidigt på projektet så jag hade ingen klar bild av hur jag hade tänkt mig det.
Jag visade tidigare verk jag gjort och vi pratade mycket om hur hon brukade tänka i
uppstarten av nya utställningar. Kristalova hade en väldigt avslappnad inställning till sina
utställningar, hon tyckte inte det behöver finns en superklar ide om hur det ska bli utan
låter processen styra väldigt mycket. Sedan när hon fått ihop ett visst antal verk kan
hon välja ut ett par där hon ser ett spår som hon sedan kan fortsätta på. Det var skönt
att höra att hennes process inte var allt för genomtänkt, det var och är något jag känner
igen mig i. En annan sak som också fastnade i mitt huvud var att hon sa att hon brukade
tänka vad för verk hon skulle vilja göra om fem år, men istället försöka göra dem på en
gång istället. För om hon kan tänka ut dem redan nu så är hon egentligen redan där i
huvudet då är det onödigt att gå omvägar för att komma dit.
Jens handledning var liknande, den var bara en vecka efter Kristalovas. Vi pratade om
uppstarten av utställningar/projekt. Vi tittade även på målningar jag gjort och han var
väldigt duktig på att komma med tekniska konkreta tips vad jag kunde tänka på för att
få in mer materialkänsla i målningarna och även sätt som gör att det blir ett större djup
i målningarna.
Både Kristalova och Fänge tyckte jag borde arbeta mindre med stora ögon väldiga leenden som har återkommit väldigt mycket i mina verk. De ville få in mer allvar i verken,
hitta en balans mellan det och det humoristiska.
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Andra handledningen hade jag med båda i Mars. Jag visade det jag hunnit med fram
tills dess. Det var under en period när det gick väldigt bra att arbeta och jag hade inte så
mycket tvivel just då. De kom båda med en del konkreta tips mest tekniska för hur jag
skulle kunna komma vidare ännu mer. Men mest pratade vi om hur jag skulle tänka när
jag skulle ställa ut verken, om jag ville ha en klassisk hängning med mycket utrymme
mellan målningarna och skulpturerna eller om jag skulle göra en salongshängning och
låta det vara lite mer kaotiskt. Jag tror båda styrde in mig på att det vore bäst att visa
dem mer separat och låta dem få mer plats.
Handledningen gav mig mycket, eftersom jag kunde välja egna handledare som jag
själv har otrolig respekt för när de kommer till konstnärliga val så kunde jag ta till mig av
det mesta de sa. Jag känner också att om jag själv står och väger mellan olika beslut
och att jag vet att jag egentligen borde göra på ett visst sätt men inte riktigt vågar så är
det bra och skönt att få en bekräftelse i att någon man respekterar tycker likadant och
då vågar man mer.

Jens Fänge Förvandlingen 2013

Klara Kristalova The Dog 2010
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Examinationen

Jag presenterade mitt projekt tre veckor innan öppningen för Vårutställningen.
Eftersom jag arbetat med oljemålningar med ganska tjocka lager färg och keramik som
måste torka och bränna ville jag ha så många verk som möjligt klara till examinationen
så att jag skulle kunna vara säker på att de skulle vara helt torra och färdiga till utställningen.
Jag arbetade så för att få ordentligt med tid till att bygga podier, finslipa vissa verk om
det skulle vara något som inte kändes helt hundra. Men jag fick också ett utmärkt tillfälle
att samla alla verk och se hur de såg ut i en annan miljö och en större miljö där jag kunde
se fler verk samtidigt än vad jag kan göra i ateljén.
Jag delade upp presentationen i två delar. En första del där jag pratade om mig själv,
min uppväxt och hur jag hamnade på Konstfack och varför jag valde att arbeta med fri
konst som mitt examensarbete. Ett ihopkok av introduktionen och tankarna i den här
rapporten.
Den första delen läste jag innantill och visade lite bilder ifrån mitt liv blandat med bilder
jag hittat på internet, jag försökte balansera presentationen som jag försökt med verken,
humor blandat med misär.
Den andra delen improviserade jag. Jag hade lagt upp bilder
ifrån min arbetsprocess där man
fick se vissa verk gå från skiss
till färdiga verk och den krokiga
vägen dit.
Jag visade allt detta på projektorn i Mandelgren, en av föreläsningssalarna på Konstfack, men
jag hade även med mig alla verk
där inne fysiskt så det gick att se
Bild ifrån opponeringen. Joakim Ojanen t.v. Peter Bergman t.h.
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dem i verkligheten. Jag tycker att materialet är väldigt viktigt så man kan se detaljer som
inte går att visa på en projektion.
Men det blev ganska hafsigt uppställt, jag hade bara en kvart på mig att ställa in alla målningar, skulpturer och koppla in fontänen i Mandelgren. Det finns heller inte så mycket
väggyta som jag kunde luta målningarna på så tyvärr fick de stå väldigt mycket huller
om buller.
Jag hade blivit tilldelad Peter Bergman som opponent. Han har drivit ett eget galleri
(ALP / Galleri Peter Bergman) som jag besökt flera gånger och har gillat många av de
utställningar jag sett där. Nu är han konstchef för Fullersta gård som jag tyvärr inte hunnit besöka än, men de verkar vara fortsatt hög kvalité på utställningarna även där.
Opponeringen gick till som så att Peter Bergman sammanfattade kort min presentation
och ställde sedan frågor till mig i en kvart sedan kunde publiken ställa frågor i en kvart.
Tyvärr så landade inte samtalet riktigt där jag hade hoppats att det skulle landa.
Bergman verkade på det stora hela gilla projektet men tyckte det saknades en finish.
Han nämnde som ett exempel att jag inte hade gett verken titlar eller presenterat dem
cleanare.
Jag vet inte vad jag hade förväntat mig men jag hade nog velat diskutera hur och varför
vissa saker såg ut som de gjorde i slutändan.
Det var tre veckor kvar till utställningen och det var inte förrän dess som jag skulle ha
allt klart med titlar och en ordentlig hängning. Nu stod allt istället uppslängt i salen där
vi presenterade väldigt fort så jag förstår att han reagerade på det. Han verkade också
lite ställd över att jag pratade så pass mycket om processen i min presentation och tyckte själv han hade svårt att diskutera de val som händer där eftersom han arbetat som
gallerist och är van att få in färdiga verk eller utställningar och de är då hans roll börjar.
Peter Bergman var väldigt trevlig men jag tror nog jag hade fått ut lite mer av att ha en
konstnär som opponent då de kan gå in på djupet av processen som är den del jag intresserar mig mest för.
Jag var den sista som presenterade i klassen och det var på eftermiddagen på fredagen. Jag tror att det kan ha påverkat frågorna ifrån publiken, det var inte direkt någon
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fråga därifrån jag tyckte var så relevant att den kunde påverka slutresultatet på utställningen på något sätt.

Utställningen

Tidigare när jag hängt utställningar och jag haft många verk har jag alltid velat få med
alla och hänga dem nära varandra och lite huller om buller. Jag gillar när man får en
Wow-känsla direkt när man går in i utställningen, som en visuell käftsmäll. En sådan
salongshängning tycker jag ofta blir väldigt mäktig och jag gillar även att besöka sådana
utställningar. Hängningen är nästan som ett verk i sig själv. När målningar hänger tätt in
på varandra är risken stor att de tar ut varandra, man kan inte riktigt urskilja de enskilda
verken. Eller så får ett fåtal verk väldigt mycket utrymme och de andra tycks bara vara
där för att legitimera de verken.
Till Vårutställningen ville jag att de verk jag visade skulle få plats och vara sina egna
verk. De skulle inte störas för mycket av verken runt omkring. Det är svårare att visa
verk med mycket luft runt omkring dem, det är som de blir mycket viktigare då. Man visar
verkligen upp det enskilda verket och det får ta plats fast det är ett mindre verk.
Problemet med Konstfacks Vårutställning är att det sällan finns väldigt mycket plats eftersom alla avgångsstudenter ställer ut och lokalerna är begränsade. Men vår klass fick
bra utställningslokaler, ateljérummen. Jag delade ett rum med tre andra i min klass och
fick två väggar och golvyta till skulpturerna att ställa ut på. Helst hade mitt projekt behövt
hela rummet för att bli så bra som jag tror det skulle kunna bli.
Jag bestämde ganska snabbt vilka skulpturer jag skulle visa så jag så fort som möjligt
kunde snickra podier som passade till dem. När podierna var klara kunde jag ställa ut
skulpturerna för att få en uppfattning om hur min utställningsyta skulle se ut och hur man
skulle röra sig i rummet.
När de var uppställda på ett ungefär började jag hänga de målningar jag såg som vikti-

26

Bild ifrån Vårutställningen på Konstfack, University College
of Arts, Crafts and Design, Stockholm 2014

gast på utställningen. Jag började med den största målningen, jag utgick ifrån den och
från skulpturerna och prövade hur jag skulle hänga resterande målningar och vilka som
skulle vara med.
Ganska fort fick jag till en bra dynamik och det kändes bra med hängningen. Jag lyckades skapa ett rum i rummet, skulpturerna som stod utplacerade skapade gångar som
gjorde att man kom närmare målningarna och man ser materialet och djupet i dem.
Det var tre dagar innan pressvisningen så jag hade gott om tid att ändra något om det
skulle vara något som kändes fel. Kvällen innan utställningen när jag tyckte hägningen
var klar måste jag flytta alla målningar på den största väggen jag har för att ge mer plats
till en av de andra utställarna i rummet. Det var inte mycket jag var tvungen att flytta, det
var ca en halvmeter mindre yta jag fick, men jag blev tvungen att trycka ihop målningarna på en av väggarna så de hamnade närmare varandra. Det var verkligen synd för
de kom lite för nära varandra och fick inte det lilla andrummet runt sig som jag velat att
de skulle få.
Jag känner mig ändå nöjd med hur utställningen blev trots att den skulle kunnat bli bättre
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med lite mer plats.
Eftersom jag inte hade möjlighet att visa alla verk på Vårutställningen så gjorde jag även
en bok med alla de verk jag blev nöjd med under projektet. Jag visade boken i utställningen och jag och masterstudenterna Grace Wilson och Tobias Gutmann gjorde en
liten bookshop där vi sålde våra böcker.
Jag samarbetade med konstkritikern Cristina Anglada som skrev en text om mitt arbete
som finns med i boken. Anglada publicerade även texten hon skrev på Nosotros Art där
hon skriver om konstnärer och utställningar (http://www.nosotros-art.com/artistas/newmasks-joakim-ojanen). För att boken inte skulle ta allt för mycket tid ifrån mina arbeten
valde jag att inte göra formgivningen själv utan samarbetade med de grafiska formgivarna Josefin Carlen och Elin Nilsson.

Bilder ifrån boken New Masks med
text av Cristina Anglada och bilder
av verk ifrån Joakim Ojanens MFA
projekt Självbild
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Reflektion

I mitt master arbete ville jag hitta ett sätt att arbeta på som jag nu kan fortsätta jobba
vidare på.
Blandningen av måleri och skulpterande har fungerat väldigt bra, jag har kommit frammåt tekniskt både estetiskt, materialmässigt och tematiskt i de olika materialen. I tidigare
projekt har jag försökt få skulpturerna och målningarna att samspela och jag har velat
skapa en spänning mellan dem. Det tycker jag att jag fått till bra under det här projektet.
Jag tänker främst på installationen med självporträtt och tyngderna där de båda teknikerna verkligen blir beroende av varandra och skapar något som blir större än om de
bara skulle vara måleri eller bara skulptur.
Självömkan (Fontänen) dyker också upp i målningen Björnjägarn där den syns i förgrunden och sprutar vatten.
Jag var ganska klar i huvudet med att jag skulle göra målningar och skulpturer när jag
startade projektet, men hade inte någon bild alls över hur de skulle se ut.
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Pallettmålningarna var en del av projektet som jag inte kunnat förutse. De ligger en bit
ifrån hur jag brukar jobba och kom lite som en överraskning. Jag har också haft väldigt
svårt att arbeta med text i verk tidigare så det var något nytt för mig (Se bilder s. 20 - 21).
Jag hade inte heller någon plan att göra en fontän. Ungefär ett år innan jag påbörjade
examensarbetet hade jag en tanke på att göra en fontän och hade då beställt en vattenpump. När jag nu hittade den under projekttiden var det roligt att jag kunde genomföra
det och få in den i utställningen. Fontänen var också den som tog mest uppmärksamhet
av de verken jag visade på utställningen. Jag ställer mig lite dubbelt till det, det är både
roligt men också lite jobbigt att folk gillar något så fort man arbetar med något sådant
effektsökeri.
Jag tycker utställningen blev bra i det stora hela men samtidigt så tror jag att den hade
kunna bli bättre om jag fått mer plats, både så jag kunnat visa mer verk men också så
de verken jag visade hade fått lite mer andningsrum. Kanske skulle de andra verken
fått mer uppmärksamhet i relation till fontänen då också, den stod i mitten av allt och de
andra mer mot väggarna.
När jag kommer att visa mitt projekt i Göteborg på Galleri Thomassen i Augusti, då kommer jag ha mer plats och det kommer inte heller vara andra verk runt omkring som stör
stämningen. Det ska bli spännande att se skillnaden mellan utställningen på Konstfack
och utställningen på Galleri Thomassen.
Redan i somras så skaffade jag en egen ateljé i Västertorp. Dels för att jag tog upp
väldigt mycket plats i skolan och visste att jag skulle behöva mer plats under projektets
gång. Jag har arbetat med projektet därifrån och i vintras köpte jag en keramikugn dit.
Nu när projektet är slut och jag ska lämna Konstfack känns det väldigt bra att jag bara
kan fortsätta arbeta utan att behöva oroa mig för verkstäder och utrymme.
Inom den närmsta frantiden kommer jag att fortsätta arbeta med samma teman, material
och tekniker som i mitt masterprojekt och skapa nya verk till soloutställningen på Galleri
Thomassen i Göteborg i augusti 2014.
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