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INLEDNING

Jag fick ett flaskskepp i present när jag föddes. Det är ett rangligt skepp som ser ut att kunna falla 
sönder när som helst fast det är skyddat från yttre påverkan genom den tjocka flaskan. Flaskskeppen 
byggdes ofta av sjömän ute på långa resor på den tiden då en resa tog månader och inte timmar. De 
symboliserar en värld då tid sågs med andra ögon och där den manifesterades i objekt byggda av en 
yrkeskår som inte hade någon särskild koppling till konst. De hade framför allt tiden att bygga dessa 
båtar och kanske blev miniatyrerna de skapade objekt för dagdrömmar och resor som utspelade sig 
på ett mentalt hav samtidigt som de befann sig på ett fysiskt? 
Miniatyren låter oss gå in i barnets värld igen och blir en skyddad plats. Gaston Bachelard skriver, 
“I själva verket är den miniatyriserande fantasin en naturlig föreställning. Den uppträder i varje ålder 
inför den födde drömmarens drömmeri”1 

För mig fungerar konstpraktiken på ett liknande sätt som en miniatyr skulle kunna göra, en plats 
där man kan upptäcka saker för första gången. Även fast miniatyren har en förlaga i naturlig storlek 
så öppnar den upp för nya sidor av verkligheten. Bachelard skiljer i denna fråga vetenskapsmannen 
och konstnärens förmåga att se för första gången. Vetenskapsmannen tar bara i beaktning saker han 
redan tidigare har sett och ser aldrig för första gången. Ur konstnärens eller diktarens position kan 
man likna seendet vid att observera världen genom en fönsterruta med luftbubblor i, ibland stöter 
man på munblåsta fönster i gamla hus och tittar man ut genom en sådan ruta och träffar på en 
bubbla blir världen upplöst och du ser en verklighet som inte följer reglerna för den utanför 
bubblan. “Murar, klippor, trädstammar och metallkonstruktioner mister sin styvhet när de kom i 
närheten av den rörliga glaskärnan”2 I mitt arbete hittar jag bubblan i fönsterglaset och tittar ut på 
verkligheten genom den. Jag tar genom översättningar och vridningar av material och historia fram 
egenskaper som inte var synliga från början och erbjuder betraktaren att se på världen genom mitt 
glas och min bubbla. Men hur hittar man dessa bubblor som förmår förvränga och ifrågasätta det vi 
känner som självklart? Jag vill i den här texten ta läsaren med på en vandring genom mina tankar 
om den konstnärliga praktiken, om material, process, landskap, slump och vikten av att gå vilse.

PROCESS

Min konstnärliga process liknar jag vid vad Rebecca Solnit kallar en serie kapitel i hennes bok, Gå 
Vilse, en fälthandbok,  för Avståndets blå. Avståndets blå är den färg som vi ser när vi betraktar ett där 
från ett här, en färg som när vi försöker närma oss den försvinner. Det blåa är också längtans färg 
och Rebecca Solnit skriver i sin bok.

”För en del av denna längtan kommer, liksom avståndets blå, bara att förflyttas, inte dämpas, när 
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föremålet för den uppnås, precis som bergen upphör att vara blå när man når fram till dem och det 
blåa istället färgar nästa höjd”3 

I förhållande till detta citat ser jag två associationer jag gör till mitt konstnärsskap. Det första är att 
en idé uppstår och att den är utkiksplatsen. Från utkiksplatsen ser jag ett landskap och i horisonten 
berg, bergen är täckta av ett blått dis. Det blåa är längtans färg för det är dit jag vill komma, och så 
påbörjar jag min vandring från utkiksplatsen över landskapet som är processen. Jag kommer närmare 
och närmare föremålet för min längtan, men ju närmare jag kommer slutet eller målet för 
vandringen inser jag att det som var symbolen för min längtan nu inte alls ter sig likadant. Jag står 
inför berget, inför produkten av min idé och min process men den är inte alls vad jag såg från min 
utkiksplats. Detta har jag landskapet att tacka för. Den andra associationen jag gör är när jag väl 
börjar bestiga berget som var objektet för min längtan och når toppen, väl där befinner jag mig på 
utkiksplatsen igen och ser därifrån nya berg, nya föremål för min längtan. 
Längtan är drivkraften i min konstnärliga process och vetskapen om att det alltid finns nya toppar 
bakom den jag precis gått upp för. Det sättet jag ser på min process och praktik är inte som 
uppdelad i olika projekt, även om så är fallet när de presenteras eller jag pratar om dem. Känslan av 
att allt hänger ihop är för stark för att kunna isolera dem och jag tycker att praktik är mer passande 
att använda istället för projekt. Praktik kommer från latinets Practicare och betyder att göra, att 
handla, att följa och anställa och att fullfölja ett yrke. Projekt kommer från latinets Proiectum och 
betyder plan, skiss eller schema. Det är omöjligt att separera de två helt och hållet eftersom en 
praktik förutsätter att det finns ett eller flera projekt, men ordet praktik innehåller något mycket 
mer varaktigt och allomfattande som tilltalar mig när jag ser på mitt konstnärsskap. 

MISSLYCKANDET

Ingenjören Roy Plunkett arbetade 1938 med att göra kylskåp i hemmen bättre och försökte hitta 
alternativ till de ganska farliga gaser och ämnen som användes vid den tiden för att kyla ner maten. 
Han hade olika tester med gaser i behållare och när han öppnande en av dem såg han att gasen var 
borta och insidan av behållaren var täckt av en resinliknande yta som var extremt tålig för värme och 
kyla. Så uppkom Teflonet av en slump och det kom att spela en avgörande roll militärt under andra 
världskriget och i utvecklingen kring det så kallade ”Manhattan project” som var kodnamnet för 
processen kring den första atombomben. Teflonet blev efter karriären som oumbärligt material i 
atombomber något som vi till vardags till exempel steker ägg i. Inom vetenskapen finns det en 
mängd exempel på misslyckanden och slump som lett fram till uppkomsten av nya material och 
mediciner. Även om misslyckandet kan vara ett recept för framgång så är det svårt att medvetet 
misslyckas och att sätta det i system generar knappast några framgångar. I New Yorker magazine 
hittade jag en artikel som handlar om fysikprofessorn Andre Geim som fick Nobelpriset för sin 
upptäckt av materialet Graphene. ” Soon afterward, he began hosting “Friday sessions” for his 
students: free-form, end-of-the-week experiments, sometimes fuelled by a few beers. “The Friday 
sessions refer to something that you’re not paid for and not supposed to do during your professional 
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life,” Geim told me recently. “Curiosity-driven research. Something random, simple, maybe a bit 
weird—even ridiculous.” He added, “Without it, there are no discoveries.” 4

Inom konsten tillåts man arbeta utan riktning och misstagen och felstegen är nödvändiga för 
utvecklingen av arbetet. Resultatet är inte allt som räknas utan processen som ligger bakom är lika 
intressant om inte mer intressant. Jag hade nyligen en utställning i galleriet på Konstfack, bland de 
första för terminen faktiskt. Optimistiskt hade jag sagt ja till en tid i början av hösten redan under 
våren med tanken att jag skulle arbeta hela sommaren på något. Jag kom tillbaka till skolan i 
september och hade inte en aning om vad jag skulle göra. Jag började bygga ljuslådor, ca 100 cm x 
100 cm och detta ledde till en collageutställning med ljuslådor som ramverk. Collagen föreställde ett 
förlorat landskap, taget från olika vykort, i mitten av fyra himlar ihopsatta till en fyrkant. Formen 
som bildades i mitten var helt slumpmässig och utgjordes enbart av det bortklippta landskapets 
ursprungliga form. Jag hade inte tid att tänka, bara att göra. Jag var upptagen i en och en halv 
månad med konstruktionen av ljuslådorna och visade till sist tre stycken på min utställning. Hela 
installationen som fick namnet, Blue at it´s edges and in it´s depths, blev inte helt det jag tänkt mig  
men i sammanhanget för det var ändå viktigt att fullfölja projektet och att göra, att få se något 
framför sig och att få uppleva den blåa färgen försvinna medan man närmar sig målet. Jag satt en 
vecka senare och skrev en ansökan till ett residensprogram i Tyskland och var tvungen att skriva 
något om mina mål för vistelsen där. Jag tänkte tillbaka på de negativa landskapens vita ytor som 
liknade blanka fläckar på kartor, landområden som ännu inte fått namn i en värld då allting inte var 

upptäckt ännu. Jag 
tänkte på att 
naturkatastrofer eller 
krig kan ändra ett 
landskap radikalt till 
oigenkännlighet men 
andra mänskliga projekt 
för att exploatera och 
profitera på naturen 
ändrar också mycket av 
dess utseende. När 
kraftverksdammar 
byggs bildas en 
reservoar med vatten 
bakom den höga muren 

av betong och detta innebär att stora landområden ställs under vatten inom loppet av dagar. 
Geografin förändras och det som en gång varit en grön bit på en karta blir en blå. Namn ändras eller 
uppkommer och nya historier skrivs. Det finns en sjö i staden Duxbury i Massachusetts som heter 
Sunken Forest och som pekar på att platsers namn ofta har att göra med en händelse som den råkat 
ut för. Min mamma berättade för mig att det fanns en kraftverksdamm nära hennes hem utanför 
Östersund och att den ibland var helt torrlagd. Vid dessa sällsynta tillfällen vandrade hon runt på 
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botten av en sjö där stubbar från träd stod här och där, något som hon beskriver som djupt 
fascinerande, som att man tillåts tillträde till en värld där människor inte tillåts vistas i vanliga fall. 
Bilderna ovan är tagna i Saint Malo i distriktet Bretagne i Frankrike och visar en strand vid 
lågvatten. När förhållandet är det motsatta dvs vid högvatten syns ingenting av den pool som 
bilderna visar utan bara hopptornet sticker upp ur vattnet. Poolen håller alltså kvar delar av vattnet 
som annars skulle försvinna ut i havet i en genial konstruktion som bara visar sig vid lågvatten. Vad 
betyder platser som denna eller den torra kraftverksdammen och varför finner jag dem 
återkommande som intressanta? Det handlar kanske om en frånvaro och en närvaro som sker 
simultant och om två världar som existerar samtidigt, något är dolt under ytan och gömt för vårt 
seende men vår hjärna kan se det som ögonen inte kan se.  Jag vet inte vad som ligger bakom 
namnet på den sjunkna skogen men genom namnet kan jag gissa. Jag förstod genom min utställning 
och de arbeten jag visade där att det var något mycket större som var i mitt intresseområde, något 
som handlar om landskap och landskapets minne. 

OBJECTIVE CHANCE

Tacita Dean har i många av sina projekt arbetat utifrån platser och de berättelser som korsar hennes 
vägar. Det är en väldigt slumpmässig process där en sak leder till en annan och hon pratar om 
objective chance som en av hennes främsta redskap för att ta sig vidare i sitt arbete. I arbetet med ett 
projekt kanske ett spår uppstår, ett spår man inte hade någon aning om men som man håller tag i 
och följer efter för att se var det tar en.  Tacita Dean arbetar främst med fotografi och film men har 
en bakgrund som målare, hennes arbeten är ofta poetiska och konceptuella och det handlar mycket 
om långsamhet och slump, hennes liv är väl inflätat i hennes praktik och när jag ser på hennes 
arbete får jag en känsla av att hon har en praktik med ett otroligt omfång. Hennes konstnärskap är 
ett sådant att formen av att arbeta i projekt närmast upplöses.  Hon är en konstnär som omvandlar 
vad hon än tar sig an till en del i hennes magiska värld av historier och sammanband. “Finding one 
thing and going off in another direction.”5

En författare som kan sägas ha ett liknande arbetssätt som Tacita Dean är den tyska W. G Sebald.
Hans Ulrich Obrist skriver i en intervju med Tacita Dean om författaren W.G Sebalds 
arbetsmetoder så här.
” Sebald wrote that he never liked doing things systematically, that there was always the random 
way, the aspect of chance in it. In this interview he described the way he works like a dog running 
through a field. If you look at the dog, following the advice of his nose, he traverses a patch of land 
in a completely unplottable manner. And he invariably finds what he´s looking for.”6

Jag relaterar det som Hans Ulrich Obrist beskriver ovan till det som Rebecca Solnit pratar om i sin 
bok Gå vilse. En fälthandbok, om att omfamna det osäkra och våga sig utanför redan kända system. 
Det kan verka osäkert och skrämmande men det är kanske bara där i det tillståndet som saker i sin 
sanna mening kan nå en utveckling. ”Det som man inte alls vet vad det är kan ofta vara just det som 
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man behöver hitta, och för att hitta det behöver man gå vilse.”7 Gå vilse i den mening att mellan 
idén och punkten för betraktande som är horisonten, komma bort eller komma på avvägar i 
landskapet. Landskapet som är det som skiljer dem åt, det som ligger mellan dem och det är där jag 
i den konstnärliga processen anser att det viktigt att förlora sig. Jag är fortfarande inte bra på detta 
utan tar ofta den markerade stigen som leder snabbast till målet men jag tränar på att inte veta. 

WAVES OF SEEING, 2013

Ett verk som jag arbetade med under våren 2013 hade endast några komponenter bestående av 
historier som jag var intresserad av. Jag hade ingen aning om vilken form något av det jag var 
intresserad av skulle ha i slutändan men jag tillät mig gå vilse och trivdes i vilsenheten. Verket hette 
Waves of seeing och ställdes ut på Konsthall C. Det man såg framför sig i ett hörn i ett gammalt slitet 
pannrum var en högtalare på rygg placerad på en hemsnickrad träkonstruktion ca 1 m ovanför 
golvet. Ovanpå högtalaren låg ett glaskärl ca 25 x 35 cm stort med vatten från Storsjön en sjö som 
ligger i Jämtland. Bredvid högtalaren stod en monitor ca 14 tum stor. Framför högtalaren stod på ett 
stativ en videokamera uppställd, videokameran filmade hela tiden vattnet och fångade på så sätt 
reflektionen av en bild som hängde på väggen bakom högtalaren. Alla element i installationen 
kretsade kring vattnet i mitten och det var vattnet som var det viktiga, samma vatten som sjöodjuret 
sägs komma ifrån i sjön Storsjön. Högtalaren presenterade ett ljud som innehöll ett vittnesmål som 
berättade om en ovanlig händelse i sjön i början av 1900-talet. Jag säger innehöll eftersom inget av 
den ursprungliga berättelsen gick att urskilja då jag sänkt hastigheten på ljudfilen så att bara ett 
abstrakt mullrande kunde höras, något som liknar ett ljud upptaget under vatten. Ljudet gick upp i 
vattnet från sjön och skapade krusningar på dess yta. Videokameran filmade reflektionen av bilden 
och skickade den i realtid till monitorn men varje gång vattnet krusades upplöstes bilden i 
monitorn. Följden blev att ljud och bild inte kunde existera på samma gång i min installation, det 
berättade och det visuella beviset stod i konflikt till varandra. Den informationen som man som 
besökare tog del av i utställningen angående verket var endast den text som beskrev de olika 
materialen som installationen bestod av. Vattnet från Storsjön i mitten av installationen är hjärtat i 
verket och det var av stor vikt att det kom från Storsjön och att detta var utmärkt i 
materialförteckningen. Eftersom hela verket andades en slags pseudovetenskaplighet lade vattnets 
härkomst till ett lager av mysticism i det hela, som om jag skulle kunna lösa en gåta genom att 
använda mig av det faktiska vattnet som odjuret simmar i. En miniatyr av sjön kan sägas skapas i 
mitten av de omgivande elementen, en miniatyr som inte delar några formella egenskaper med dess 
förlaga men som delar materialet och där miniatyrvågor bildas när berättelsen rullar igång. I 
materialval och i anledningen till att ett speciellt material används ligger mycket av det jag tycker är 
konstens styrka. Antingen är valet av material baserat på någon del i den historia som verket vill 
berätta och skapar på så sätt en länk mellan något dåtida och det vi ser i rummet och står inför. Det 
skapar en närvaro som är viktig för läsningen och upplevelsen av verket och visar också på att 
konstnären gjort val som bygger på verkets inneboende egenskaper.
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KODAK, TACITA DEAN, 2006

Tacita Deans film eller dokument Kodak (2006) tar plats i Kodak-fabriken i Chalôn-sur-Soane i 
Frankrike. Dean filmar tillverkningen av kodakfilm i både 
svartvitt och färgfilm i 16mm formatet. Ingen berättarröst talar 
om för betraktaren att fabriken snart kommer att stänga eller 
var den ligger, sådant får man läsa sig till i omkringmaterialet. 
Deans film är ett visuellt dokument över fabriken som tillverkar 
den film hon älskar så högt. Material möter material och Dean 
tillåter sina filmer att bara spelas upp i originalformatet vilket 
också skapar en närvaro i materialet som annars går förlorad. 
Detta innebär att så som filmen som format sakta går mot sin 
död, nu när Kodak-fabriken nedlagd, så kommer Tacita Deans egen film om Kodak sakta brytas ner 
och försvinna. Samma år gjorde hon även filmen Noir et Blanc filmad på de sista kända rullarna av 
en speciell sorts svartvit film från Kodak. Noir et blanc är en version av Kodak och är till skillnad 
från den första, helt abstrakt och det man ser är film i närbild som passerar förbi i någon del av 
tillverkningsprocessen. Att ta beslutet att filma dessa sista rullar film på tillverkningen av film  och 
sedan visa upp enbart originalversionen av filmen skapar en slags materiell loop. Verket kan kännas 
instängt i sitt eget material men det är också det som jag tycker är styrkan, det berättar om sin egen 
död och det material som berättar om denna händelse kommer också att dö och försvinna. 
Fotografiet och filmen har mer än något annat material förmågan att vara bärare av det som inte 
längre finns med oss. Kodak gjorde under tidigt 1900-tal en reklamkampanj som kan tyckas väl 
magstark men som fokuserade precis på den yttersta aspekten av att bevara det som vi älskar mest, 
våra nära och kära. Kampanjen hette The Death Campaign och innehöll bilder som visade familjer 
eller glada barn med hundar och kunde ha titlar som till exempel ”That was the last time dad was 
with us” 8 eller ” She died the year after Sally was born, you know” 9 Kodak spelar här på 
människors rädsla för att missa att fånga ögonblick som aldrig kommer tillbaka och drar det till sin 
extremaste punkt. Tacita Dean vill fånga ögonblicket då den sista filmen är under tillverkning och 
på så sätt fånga slutet på en era och döden av ett format som försökte upphäva några av dödens 
verkningar.

LANDSKAP

Waves of seeing, 2013 handlar i allra högsta grad om landskapets minne och de myter och historier 
som finns inbäddade i det. Är det viktigt att hålla liv i myter som denna eller om andra fenomen 
som inte går att förklara vetenskapligt? De talar om något oförklarligt i en värld full av förklaringar 
där till och med de landskap som vi tänker oss som vilda egentligen i allra högsta grad är en produkt 
av vår kultur. Simon Shama skriver ” Even the landscapes the we suppose to be most free of our 
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culture may turn out on closer inspection, to be it´s product.”10 Han pekar på är Yosemite i 
Nordamerika som John Muir en av dess fäder kallade en ”Park valley.” Alltså efter att man kört ut 
alla de människor som faktiskt bodde där och producerade bilder på denna plats som helt orörd, 
kunde kalla för vildmark. Bilden av Yosemite och andra så kallade vildmarker är vida spridda av 
fotografer så som Ansel Adams och Edward Muybridge och kanske är de så implementerade i vårt 
kollektiva bildminne att vi inte kan se bergen bakom bilden av dem. I mitt verk Blue at it´s edges 
and in it´s depths, 2014 är bergen bortklippta och man anar bara konturerna av dem mot himlen, 
minnet av landskapet är allt som finns kvar och även om man inte har sett landskapet innan det 
försvann vet man kanske hur det såg ut. Finns det någon vildmark kvar så kanske det är just den 
som befinner sig i historier och myter som inte går att förklara exakt. Vildmarken kan sägas vara 
förlorad för alltid i och med dess namngivelse och dess födelse men samtidigt räddad eftersom den 
nu står under skydd och det är ett paradoxalt förhållande mellan natur och kultur. Landskap från 
tyskans Landshaft betyder ett område land ockuperat av människor men det är inte det vi ser 
framför oss först och främst när vi tänker på landskapsmåleri eller landskapsfotografi. 

Jag har tidigare i texten pratat om en närvaro och en frånvaro som jag tycker existerar samtidigt på 
platser där vattennivåer höjs och sänks. Ett landskap som vi vanligtvis inte har tillträde till blir 
tillgängligt vid låga vattennivåer och allt det som vi stöter på där kan liknas vid små skatter som 
dolts för oss. Sunken Forest i Duxbury var ett exempel på en plats som kom i min väg när jag letade 
efter så kallade Submerged Forests. Det är skogar och landskap som ställts under vatten på grund av  
att kraftverksdammar byggts och som jag skrev tidigare bildas reservoarer av vatten bakom 
kraftverkens murar av betong. I Sverige avverkas den mesta av skogen på platsen innan vattnet 
samlas men i Kanada och USA dränks många skogar och blir ståendes under vattenytan. De blir 
landskap som ingen människa har tillträde till men ibland kan man skymta trädtoppar sticka upp 
genom ytan när vattennivån är låg. Kanske är dessa landskap som dock är gjorda otillgängliga för 
människor våra sista sanna vildmarker? Åtminstone var de kanske det. Ny teknik har möjliggjort 
avverkningen av dessa träd med hjälp av små ubåtar som sågar av dem vid roten och fäster en 
luftfylld ballong vid dess stam, sedan seglar de sakta uppåt mot ytan där de bryter den likt en val.
Ubåtarna som används är av samma typ som de som används när förlista skepp undersöks på sjö 
eller havsbottnar. Nu används ubåtarna för att avverka drunknade träd, träd som kan komma att 
användas till bygget av en båt eller kanske ett flaskskepp ombord på en båt. 

Det sker en språklig förändring när situationen för vad vi anser vara normalt eller naturligt 
förändras. Ibland hänger inte språket med utan lämnar oss i ett tillstånd då vi cirklar runt ämnet 
utan att finna ord för det. Att avverka ett träd under vatten innebär att de fysiska lagarna förändras 
och då kanske även språket måste förändras för att passa världen. Att såga ned ett träd är lämpligt 
om trädet står på land som ett helt vanligt träd och när det separerats från sin rot faller mot marken.
Samtidigt som språket ibland inte hänger med kan det också ge frihet att sträcka sig utanför den 
fysiska världen och ibland fungera på samma sätt som den luftfyllda bubblan i glaset.
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10 Simon Shama Landscape and memory, vintage books NY, 1995, sid 9
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