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In conversation too, we prefer the soft voice, the 

understatement. Most important of all are the pauses.

- Junichiro Tanizaki, In praise of shadows
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INLEDNING

Maj, 2017. Arbetet med den här texten har varit ett av mina första försök att skriva. Jag började med att 

skriva ner saker jag tänkte på i stunden, eller samlade reflektioner kring ett arbete. Jag samlade anteckning-

arna på hög. Sedan började jag arbeta om dem. Slipade till, ändrade, kortade ner och kollade upp. Jag ville 

att det skulle bli ärligare, rakare, med mindre felmarginal. Men det som hände var att det blev mer dis-

tanserat. Närvaron som fanns inkapslad i texten i och med att den uppstått i ett ögonblick försvann. Och 

nu, ett halvår efter att jag borde varit klar, efter att jag bestämt mig för att vara klar, är jag det fortfarande 

inte. Jag läser de allra första texterna och tycker om många av dem, mycket mer än de slipade och tillrätta-

lagda. Och jag ser att det här är exakt samma dilemma som jag tar ställning till i allt mitt skapande arbete. 

Jag balanserar mellan det spontana, skissartade, imperfekta men närvarande, och det slipade, smarta, men 

distanserade och till och med tråkiga. Det är detta det handlar om. Precis som att närhet och intimitet 

uppstår när vi vågar visa våra svagheter och brister, så finner man själva närvaron och det engagemang den 

innebär, i det oslipade och skissartade, där finns något levande. Förekomst av frånvaro, en ordlek där från-

varon blir ett objekt som är närvarande i meningen. Handlar inte allt gestaltande om detta? Berättandet, 

tecknandet, filmandet. Balansen mellan beskrivningar och frånvaro av beskrivningar, mellan att lägga till 

eller tillrätta, och att lämna ifred?

Språk och bild är olika sätt att producera och uttrycka tankar. Det skrivna språket fungerar väldigt bra för 

att förklara eller få något att verka sant och fast. Lägga fram argument, komma fram till slutsatser. Det 

finns de som också bemästrar konsten att använda språket för att öppna upp, ställa vaga frågor eller skapa 

en stämning. Jag hör tyvärr inte till dem. Jag använder teckningar istället. I teckningar går det att lämna 

ute eller antyda, en linje kan läsas som om den hade en fortsättning trots att den slutar mitt i bilden. Vi 

människor har förmågan att se ett ansikte i en cirkel med två prickar. En teckning kan vara en nedtecknad 

blick, och behöver inte vara mer än så för att öppna upp för tolkning. Nu ska jag skriva om mitt arbete, 

men jag känner ett motstånd i att formulera mig i språk. Jag tror att många av mina tankar inte alls är 

språkliga, och inte bör behöva bli. En del av mitt tänkande sker genom görandet, och kommuniceras gen-

om bilderna/filmerna som blir. 

Inför det här textarbetet har jag sökt stöd i Marguerite Duras Att skriva. Hennes tankar om skrivande går 

hand i hand med mina om teckningsprakiken, och ger mig samtidigt insikt i varför jag i text hela tiden 

skriver och skriver om. Varför det inte tycks möjligt att bli klar. I språk har jag ännu inte lärt mig att låta 
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bli att beskriva, men i mitt tecknande brukar jag komma till en punkt då varje ytterligare linje känns fel, 

då jag inte får lägga till fler om jag ska känna igen mig. Motsvarigheten i språket är att vara tyst, inte säga 

mer, något jag inte alltid är så bra på... Jag verkar ha svårt att relatera min språkliga röst till min bildliga. 

Duras önskar sig ”ett icke-skrivande”, och jag har ibland upplevt mig på väg mot ett icke-tecknande, när 

linjerna blir färre och färre. Det blir ett bildskapande där tecknandet ofta är poängen, inte teckningen. 

Eller där teckningens mening hamnar utanför bildkanten, bakom, eller runtomkring. Inom mitt arbete 

med animation har samma tankespår lett till frågeställningar kring narrativ och budskap, ett motstånd mot 

att beskriva ett händelseförlopp, istället skapa en blick eller en utsiktspunkt. 

I den här texten har jag försökt att välja vad jag beskriver och vad jag låter bli. När det gäller mina arbeten 

beskriver jag hur jag arbetat praktiskt och hur tankarna rört sig i olika riktningar under arbetet. Andra 

kapitel får fokusera på hur min mentala process ser ut, något jag själv ägnat mycket tid åt att försöka förstå. 

Texter som hjälpt mig på vägen är bl.a. Pirjo Birgerstams Skapande Handling, Maria Sá Cavalcantes Att 

tänka i skisser och Hans Larssons Intuition. De har fört mig närmare min egen metod, där det intuitiva 

skissandet låter de icke-språkliga tankarna ta form. I essän Ett eget rum av Virginia Woolf har jag funnit 

stöd till de tankar jag umgås mycket med gällande kvinnligt konstnärskap; tankar som får mig att söka ett 

alternativt förhållningssätt. I mitt arbete Utsikt inifrån började jag närma mig frågor kring hemmet och 

moderskapet, men det mynnade ut i en undersökning av jämlikhet, eller balans mellan att ta plats och att 

stå tillbaka, mellan inre och yttre verksamhet. När jag efter en intensiv period av reflekterande kring det 

här arbetet läste Woolfs text så insåg jag att jag brottas med samma frågor som hon gjorde för snart hundra 

år sedan. Finns det ett kvinnligt förhållningssätt i konstnärliga processer?

Jag tänker att jag ska skriva en personlig text, därför att jag själv tycker om att läsa sådana texter. De gör 

det enklare att relatera. Precis som i ett samtal med en annan människa så relaterar vi enklare och starkare 

när vi ges lite bakgrund. Det är inte bara vad som sägs, utan var, hur och framför allt vem som säger. Jag 

omvärderar ständigt varje ord av den här texten, det är en oändlig spiral av innehåll och tolkning. Jag tror 

att den i alla fall leder framåt, och om inte så är huvudsaken att något är i rörelse.

Rörelse, ett begrepp som har blivit betydelsefullt för mig. Mitt problem. Min fiende, min vän. Jag har 

varit yrkesverksam som animatör i ett och ett halvt decennium, med uppdrag och med egna filmer. Som 

animatör är det rörelse man fokuserar på, men för mig har ordets innebörd på sistone förändrats. Anima-

tion är en praktik som kostar oerhört mycket tid och tålamod, i alla fall om man som jag är noggrann med 

rörelsen och dess mening. På senare år har jag börjat tvivla på animationen som en hållbar praktik för mig 

på grund av detta. Det tålamod som krävs för att skapa en rörelse som berör, i en berättelse som berör, 

innebär en praktik som i många hänseenden är statisk. Stor mängd monotont arbete med att, till exempel, 
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teckna. Och ändå når jag sällan fram, blir sällan nöjd, tappar sugen. Jag har börjat ifrågasätta poängen med 

att skapa den sortens artificiella rörelse som animation är. En rörelse som existerar enbart på duken eller 

skärmen, men som kostar så oerhört mycket tid och tålamod. Varför gör jag det? Jag har gått vilse. Att gå 

vilse är nödvändigt för att aktivt börja leta efter stigen. 

Jag tog avstånd från animationspraktiken under några år genom att enbart teckna vad jag kallade för 

stillbilder. I kapitlet Teckning går jag igenom vad bilder och teckningar betytt för mig genom livet och 

reflekterar över hur min praktik har förändrats, och varför. Hur tecknandet gradvis gått över till att bli 

något som inte alltid innefattar handlingen att teckna, utan snarare handlingen att skissa. Skissa kan man 

göra utan penna. En skiss är något sökande, något nyfiket, rörligt och lekande. Inget i skissen är statiskt. I 

kapitlet Animation beskriver jag vad som fått mig att gå vilse, min syn på vad animation är och kan vara, 

och mina tvivel. Jag försöker identifiera varför jag tvivlar och beskriver hur jag genom praktiskt arbete de-

konstruerat begreppen animation och rörelse. Stillhet och rörelse handlar om hur jag hittat sätt att använda 

animation på ett mer intuitivt och skissartat vis, och hur det fått mig att reflektera kring begreppen stillhet 

och rörelse i relation till olika former av bilder. 

”Med ord och handlingar infogar vi oss i människornas värld” skriver Hanna Arendt,1 och får mig att tän-

ka kring den stora rörelsen, den med vars betydelse animation kan vara allt. Att sätta något i rörelse genom 

handling. Enligt många filosofer är rörelse lika med tid. I och med tiden rör sig allt. Animationspraktiken 

ger ett särskilt inzoomat perspektiv på tiden. I reflektioner kring tid och rum har jag studsat mina tankar 

mot Henri Bergson, framför allt Tiden och den fria viljan:

Om intrycket från idag vore absolut identiskt med det från igår, vilken 

skillnad skulle det då råda mellan uppfattning och igenkännande, mellan att 

lära sig något för första gången och att erinra sig det? 2

Bergsons tankar är besläktade med Gadamers, och dennes lära om hermeneutik, nämligen att när jaget 

förändras genom erfarenheter förändras också utsiktspunkten från vilken vi tolkar det vi ser. Här borde 

finnas en utväg i det skrivna ordet, texten kommer att tolkas annorlunda imorgon än idag, det enda som 

är fast är orden. Bergson skriver också om beslutsfattande och tvekan, vilket är sammankopplat med hans 

tankar om tiden. I kapitlet Tvekan beskriver jag hur mitt behov av kontinuerlig rörelse i processen tar sig 

uttryck i en obeslutsamhet, och hur jag lär mig att navigera inom den för att använda den till min för-

del. Hur denna tvekan rör både små och stora beslut, såväl innehåll som form och kontext. Mina arbeten 

formas långsamt av den här obeslutsamheten, och tillsammans utgör de ett både personligt och publikt 

1 Arendt, Människans villkor – Vita activa, 239
2 Bergson, Tiden och den fria viljan, 97
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arbete med att öva på att lyssna inåt, samtidigt som på att dra fram och presentera en insida på ett sätt som 

funkar på utsidan. 

Att presentera sin egen utsiktspunkt som just vad den är, ett enskilt perspektiv, en blick, är något som 

ibland kallas introvert eller navelskådande. Min övertygelse är det motsatta: att det är värdefullt och viktigt 

att lyckas med detta. Dels för att försöka riva ner de murar som finns mellan människor genom att vi inte 

kan uppleva hur det är att vara varandra, och dels för att, om man tittar riktigt nära och ger sig tid att 

reflektera, så talar också varje mikro-situation om sakers tillstånd på en större skala. Till de här frågeställn-

ingarna kopplar jag kapitlet Nelson, Duras och jag. Gunvor Nelson är en konstnär som lyckas med att ge 

en alldeles egen bild av sin utsiktspunkt, genom sina filmer. Jag beundrar hennes stringenta men ändå 

helt fria hållning och inspireras av hur hon skapat ett eget rum att verka i. Hennes process inspirerar och 

väcker nyfikenhet och lust, det är just hennes förhållningssätt i skapandet som fascinerar mig. Resultat är 

något annat, de är lätta att beundra och jämföra sig med, medan processer går att dra lärdom av. Nelsons 

hållning är nära besläktad med den som Marguerite Duras ger en bild av i sin bok Att skriva, och även den 

handlar om rörlighet, och processen som ett äventyr eller en resa utan mål.

Centralt för många av mina tankar och reflektioner, och även frö till ytterligare undersökande arbeten, är 

min film Like, what do you sing to your children?, länge kallad Fårömaterialet. Här har jag tvingats utmana 

många av mina egna begränsningar i både tanken och praktiken i ett arbete som ständigt leder mig vidare. 

Arbetet fick mig att reflektera mer och djupare kring insida och utsida i relation till subjekt och objekt, den 

har varit ett sökande och ett experimenterande med ett sorts icke-visuellt filmskapande. 

I kapitlet Insikt utifrån reflekterar jag kring presentationsformer för verk som behöver visas från insidan. 

Hur det är möjligt att visa en process, en kunskapsprocess i olika presentationsformer som inte lägger 

tyngdpunkten på ytan, utan bakom. Vilken roll berättande och samtal har för hur vi tar till oss olika 

processer. Hur kan man ta sig ur det egna rummet, inåtblickandet, och vända sig utåt, åt andra hållet? 

Hur kan man ge direkta upplevelser istället för redogörelser, skapa en insikt utifrån? Här beskriver jag mitt 

försök att göra detta i installationen Förekomst av frånvaro som jag visade i samband med min masterexam-

en i film och media. 

Ordlekarna i vissa av mina titlar säger något om min fascination för dikotomier, motsatsförhållanden och 

polariseringar, och vad som händer när man närmar sig dem och inser att de är falska, är lika nära varandra 

som långt borta, finns i varandra, eller på olika platser i en cirkulär bana.

***
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Juni, 2016. Jag har riggat videokameran ovanför bordet och den är riktad nedåt. Jag ska filma min hand 

när jag ritar något. Framför mig har jag en skärm som är kopplad till kameran, där jag ser bilden av det 

kameran filmar. Jag kan titta på skärmen lika väl som ned mot pappret. Jag väljer snabbt ett motiv ur ett 

digitalt album med foton jag tagit av otydliga anledningar. Ett frostigt hus framför två mörka tallar, rök ur 

skorstenen. Jag väljer det antagligen för att det är vackert, men kanske också för känslan jag får av bilden. 

Dels för husets assymetriskt placerade fönster, teglet och takpannornas räta linjer mot tallarnas vildvuxna 

former. Dels  för att huset syns om man tittar rakt ut genom min mammas köksfönster, det var där jag 

stod när jag knäppte av fotot. Jag har svårt att föreställa mig hur det ser ut när de som bor där tittar ut mot 

oss. Vem är det som tittar ut där? Varje dag ser min mamma det här huset, varje dag ser de som bor där 

min mammas hus. De har aldrig besökt varandra och kommer nog aldrig att göra det. Där finns en gräns, 

som ligger så nära så länge, men som aldrig korsas.3

Jag börjar rita, behandlar huset som streck och vinklar. För sent upptäcker jag att jag påbörjat teckningen 

för högt upp på det fasttejpade pappret, hustaket kommer inte att få plats i bilden. När jag lossar kameran 

för att rätta till vinkeln tappar jag greppet för en sekund och gör en oavsiktlig vridning upp mot min egen 

kropp. Jag provar att vrida upp kameran mer och ser mitt uppochnervända ansikte i den mörklagda studi-

on. Kamerans blick som nyss var identisk med min egen, tittar nu istället mot mina ögon.

När det är dags att bearbeta materialet påbörjar jag först en klippning där huset växer fram på pappret utan 

att min hand syns. Jag har ritat lite i taget och tagit bort handen emellan för att ha möjligheten att få huset 

att växa fram på pappret i klippningen. Men så börjar jag titta på mina handrörelser, på de bitar jag enligt 

denna metod klipper bort. Det syns hur handen tänker, bedömer, minns? Den tvekar, pausar, rör sig mot 

en plats på pappret för att sedan ändra sig och flytta sig till en bättre plats. De här rörelserna blir mer in-

tressanta för mig än de bildrutor jag hittills sparat. Jag beslutar mig för att göra en motsatt klippning, spara 

det jag klippt bort och klippa bort det jag sparat.

3 Mamma har avslöjat i efterhand att hon fantiserar om de som bor i huset. En gång såg hon en stor grupp ungdomar gå 
in där, men hon såg dem aldrig gå ut igen. Det gav upphov till hemska scenarion, sådana fantasier som kanske bara uppstår kring 
saker vi vet mycket lite om, eller som vi har svårt att förstå.
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TECKNING

Eftersom teckningar är ”de första tankarna”, och dessa första tankar 

svarar mot en flytande och rörlig språklighet, skiljer de sig såväl från 

idén om ett ”självuttryck” som från tanken på en ”konstprodukt”. 

De betecknar verkets liv.

Marcia Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser
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1990. Jag går i mellanstadiet, och får mycket beröm för mitt tecknande. Jag tecknar av saker jag ser, det 

jag tycker om eller finner intressant. I skolan förväntas jag ibland skriva sagor och berättelser, och när jag 

gör det kommer det bisarra, gränslösa historier som jag inte bryr mig om. Ingen kärlek uppstår till det jag 

hittat på i varken text eller bild. Det känns bättre att skriva poesi eller måla av något jag tycker är vackert. 

Jag har långa känselspröt, stor motivation till att iaktta och försöka förstå.

1996. Jag går i gymnasiet och målar realistiskt i olja, akryl och akvarell. Sedan kubistiskt, expressionistiskt 

och naivistiskt. Jag förstår mig inte på design eller fotografi, bara färgerna och pennorna.

1999. I animationsskolan lär jag mig att göra tecknad film. Under ett år ritar jag tusentals teckningar.  

Teckningarna är uppdelade i lager som ska byggas ihop i datorn. På ett papper ett huvud, på ett annat 

ögon och näsa, på ett tredje, en mun. Tillsammans med varandra och med bakgrunden skapar de i datorn 

en bildruta, en av 24 som spelas upp på en sekund. Varje bildruta behöver resten av bildrutorna för att det 

ska bli en rörelse. Varje scen behöver fler scener för att bli en berättelse.

2004. Jag arbetar digitalt, är hänförd av vad som går att göra med min dator och nya program. Jag är 

inspirerad, jag skapar bilder och små animerade filmer där foton och video används som både bakgrund 

och inspirationskälla för teckningarna. När jag utgår från dokumenterat material av stadsmiljöer uppstår 

idéer om de scenarion som kan utspela sig där. De tecknade karaktärerna belyser på ett fint sätt miljöerna, 

och tvärtom. Mina stillbilder liknar bildrutor ur mina filmer, och lämnar bara datorn vid mycket speciella 

tillfällen – som utskrifter. Jag vet nästan inte längre vad ”teckning” eller ”bild” betyder.

2008. Jag är 28 och har flera år av animationsuppdrag bakom mig, på senare år många kommersiella. Jag 

skapar fortfarande bilder i datorn, men animerar gör jag bara om jag får betalt. Jag tycker att mina bilder 

behöver bli bättre. Visuellt finstämda, vackra färgskalor, dramatik i ljus och skuggor. Jag försöker tvinga 

fram en utveckling hos mig själv. I datorn kan allt bli hur perfekt som helst. Därför använder jag mest 

kortkommandot för ångra. 

2009. Jag är trött på att ångra. Jag saknar känslan av en skrovlig pennspets mot ett papper. Jag bestäm-

mer att jag ska rita varje dag, med penna på papper. Jag får inte övertänka, inte förkasta så länge där finns 

något intressant. För att tvinga mig själv att acceptera mina teckningar som färdiga publicerar jag dem på 

en blogg4. Jag skriver på bilderna, för att avdramatisera och skapa humor för andra, och för att själv tappa 

respekten för dem. Jag upptäcker att texten inte behöver vara kopplad till bilden, men när den tillkommer 

uppstår något nytt. När teckningen publicerats är den frigjord från mig. En upptäckt: allt jag gör – bra 

4 www.glomejpupillerna.blogspot.com
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eller dåligt – för mig framåt. Bara om jag inte gör, eller hela tiden förkastar och börjar om, står jag stilla.

Min tanke med bloggen är att den ska få mig att rita mer och tänka mindre. Med tiden inser jag att det 

finns ett annat sorts tänkande, som sker genom handen. Tecknandet materialiserar andra tankar, som inte 

behöver formuleras i ord. Teckningarna är inte längre menade att bli produkter, utan de är en rad försök, 

ett kontinuerligt arbete. Projektet pågår i flera år men som mest aktivt under 2009 och 2010. Upptäckten 

är för mig revolutionerande.

Det rör sig således om den motsägelsefulla erfarenheten av fullän-

dade förberedelser. Men vi förstår dessa bättre om vi betraktar dem 

som förberedelser utan ände, som förberedelser som inte strävar mot 

något annat än att fortsätta förbereda.5

2011. Jag får barn, och mitt barn blir allvarligt sjukt. Alla mina beståndsdelar kastas upp i luften, och när 

allt ser ut att ordna sig ligger de utspridda med milslånga avstånd. När jag samlat ihop dem har jag bliv-

it en räddare och allvarligare människa. Jag har svårt att hitta tillbaka till den lättsamma ton som mina 

teckningar hade innan. Jag gör trevande försök att teckna och måla under ett par år, men känner mig för-

virrad och vet inte vad jag är ute efter längre. Under timslånga nattningar skriver jag istället ett kortfilms-

manus. Berättelsen handlar om en människa som minns, verkliga och påhittade minnen. 

I slutet av 2013 föds mitt andra barn.

2014. Jag har begränsade förutsättningar för konstnärligt arbete, med en treåring, en bebis och bara korta 

stunder för att teckna. Jag behöver en ”compact living”-lösning. En där jag inte behöver tänka. En ram. Jag 

vill öva på att rita ansikten, och upptäcker att det bästa sättet att hitta förlagor av vanliga människors är att 

söka på #selfie på Instagram. Det blir en långvarig och spännande studie i okända människors bilder. På 

det Instagram-konto jag skapat för ändamålet6, fotar jag av och publicerar mina teckningar. En procedur 

utvecklas så småningom:

1. leta upp valfri bild taggad med #selfie i den senaste timmens flöde

2. gör en tecknad tolkning

3. fota teckningen och publicera med en notis till förlagans upphovsman samt hashtagen #selfie

4. vänta på reaktioner/interaktioner

5 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 139
6 www.instagram.com/bookofselfies
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En del reagerar med ilska eller obehag, andra blir smickrade, ryktet sprids, fler vill ha tecknade selfies. Jag 

tvingas identifiera vad jag håller på med. Tecknar jag på beställning, eller är det jag som styr? Och varför 

gör jag det i så fall? Jag får känslan av att projektet fungerar som en prismatisk spegel, i vilken jag kan titta 

på andra, göra mig själv synlig, låta andra se sig själva, och samtidigt se mig själv. Jag tycker att det är både 

läskigt och spännande att upptäcka att jag sitter i en maktposition som bildskapare. Den relationella aspek-

ten väger tungt, mitt eget tecknande är inte längre bara min angelägenhet. Poängen blir de relationer som 

kortvarigt uppstår och försvinner, ett försiktigt utforskande av den nyligen upptäckta maktpositionen och 

det ansvar som kommer med på köpet.

***
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Ur Glöm ej: pupillerna
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Ur The book of selfies
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2016. Reflektioner kring mitt tecknande: 

Tecknandet behöver ske snabbt, jag gillar det råa uttrycket och jag uppskattar den närvaro jag har i det 

snabba görandet. Ett bygge med linjer; först inget, sedan något. Varje linje är potentiellt den sista. Kludda 

över, göra om på samma papper. Överge, gå vidare osentimentalt. 

Att fotografera teckningarna gör två saker: ger dem en status som färdiga, och för in dem i en ny ofär-

dighet. De färdigställs inte förrän denna inramning är gjord, och den kan alltid göras om på ett annat sätt. 

Jag upptäcker att kameran fungerar som ett sätt att anamma en annan blick, den blir ett sätt för mig att se 

mina bilder utifrån. Jag börjar använda det för att se vad teckningen behöver. Rita, titta i kameran, rita mer 

eller rita om.

***
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FÅRÖMATERIALET
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DIALOG

(1) 

–hmmmmm... 

–that ND and my stuff now...

–thanks!

–mm! 

–i’m gonna take a couple 

–yeah go ahead 

–wow really sweet! 

- hum hum huuuum, hum... 

hum hum huuuum, hum... 

hum hum huuuum, hum... 

–this is great sound

it actually goes with this drawing i made

(2) 

- hrmhrm 

ok...

oh it’s recording 

–how should I crop it do you think? 

–i think here and here so that you don’t see this... 

–okey! but then… i can’t actually do that cause then it’s going to 

be also cropped in the wheels so…. 

–I could lengthen this a bit...

–zum zum zum zumzuzum zu zum... 

zum zum zum zuzuzum zum... 

vissling 



26

didadidadidadi 

–is it getting closer? 

–yeah it’s now it’s ok

–okey! cool... 

–maybe on the other side in the bottom, just a little corner 

–here? 

–mm

–bananas...

did you know that sweden has the highest per capita banana consum-

ing? 

–really? 

–oh! here comes the rain! 

(3) 

–do you sing at all? 

–me? 

–yeah 

–I sing all the time but not like...

–is there anything that you’d be up to singing, like what do you 

sing to your children? do you sing this one about the troll... the 

troll mama?  

–yeah my daughter never wants to hear it but I really like it, 

should I sing it? 

–yeah 

–hrmhrm

–haha

–hehe

–när trollmor har lagt de elva små troll

och bundit fast dem i svansen 
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då sjunger hon sakta för elva små troll 

de vackraste ord hon känner 

o aj aj aj aj buff 

o aj aj aj aj buff 

o aj aj aj aj buff buff 

o aj aj aj aj buff 

–that was nice 

–i sang that song so many times to my kids 

–yeah 

–it was like one of the only songs 

–but i can remember...

–my, my daughter she doesn’t like it, it’s too mellow, or it’s 

too... 

–melancholy 

–yeah, melan...cholic 

–I remember my mother singing… ehh, what’s it eh... 

det kommer, vad är det? Det kommer tre vandringsmän på vägen 

–ja just det 

–den ene var… halt? den andre var blind, den tredje hade trasiga 

kläder 

–that’s a very depressing song 

–yes.

–but i remember i really liked it when i was a kid 

–i really liked sov du lilla videung, and trollmor 

–i usually start crying when i sing to my children 

–nah, huh? is there one in there? 

–and when i read to them sometimes... 

–can i have it? thanks! 

–It’s like... it’s such an emotional moment? 

    Ur Like, what do you sing to your children?
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Ur Fårömaterialet
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September, 2015. Jag deltar i en fyradagars workshop på Fårö, som behandlar landskapsfilm inom kon-

sten. Vi läser svåra texter om landskapsfilm, som motståndshandling i Japan på 60-talet, som en helt egen 

diskurs inom konsten och filmen. Jag förstår en bråkdel. Vi ser på filmer, en del bra och en del riktigt usla. 

Men jag inser att bedömningar inte hör hemma här. I varje verk finns något att diskutera.

Vi bygger kontaktmikrofoner, jag spelar in tallars stammar och stenar.

Sedan ska vi filma. Jag förstår inte hur det ska gå till. Vad ska jag filma, varför? Jag försöker halvhjärtat 

göra en animation där jag flyttar de runda stenarna över en av Fårös vita stränder, men jag ids inte. Det är 

för ointressant. Det börjar regna och jag går tillbaka till bilen. Där träffar jag några av de andra som inte 

heller vet vad de ska fånga eller varför. Vi sätter oss i bilen medan regnet ökar, en bjuder på sockerärtor och 

choklad, en nynnar, jag ritar en teckning.

Vi känner inte varandra särskilt väl där vi sitter, här inne är vi skyddade från regnet och vi väntar på resten 

av gruppen. Vi vet inte var de är eller när de kommer tillbaka. Vi har ingen täckning på våra mobiltelefon-

er. Vi är långt borta från våra familjer och förpliktelser. 

Jag älskar ljudet av regnet mot bilens utsida. Jag säger det till de andra. Vi bestämmer oss för att spela in 

ljudet med en av kontaktmikrofonerna. Vi tar upp ljudet genom kameran, som är den enda inspelning-

sutrustning vi har med oss i bilen. I den ena kanalen går kontaktmikrofonen in, som sitter ute på biltaket. 

Samtidigt spelas bilens insida in på den andra kanalen genom mikrofonen som är monterad på kameran. 

Bilderna som spelas in blir som en biprodukt, inget som är tänkt att användas. Mörka bilder av delar av 

baksätet, en jacka, en väska. Vi skickar hörlurarna emellan oss, lyssnar på oss själva och regnet. Det låter 

mysigt, som något vi alla känner igen: känslan av att sitta i en bil när det regnar. Jag säger det.

- This is great sound.

Samma ögonblick jag säger det förändrar jag inspelningen och skapar ett avbrott i själva situationen. Fokus 

i inspelningen flyttas till en metanivå, inspelningen handlar plötsligt om inspelningen. Det är inte längre 

en bild eller en scen, ingen beskrivning av något, utan det är exakt vad det är.

Teckningen jag gjort föreställer en bil i ett regn. Jag har lämnat bilen som en yttre kontur,  detaljfokus i 

bilden ligger på regnet som jag tecknat som långa streck som alla når hela vägen från molnet ner till bilen. 
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Jag tänkte inte medan jag tecknade, teckningen föddes ur känslan av att vara inuti bilen, och därför ritade 

jag antagligen inte in några dörrar eller yttre detaljer. Det slår mig att ljudinspelningen gestaltar den yta i 

teckningen som lämnats tom. Jag får idén att använda kameran på ett tredje sätt, genom att filma tecknin-

gen. Vi filmar den, och filmar att vi filmar den, i 18 minuter medan konversationen i bilen växlar mellan 

att vara medveten och omedveten om att den spelas in.

- Do you sing at all?

- Aah, I sing all the time, but not like...

- Like, what do you sing to your children?

Jag sjunger så fint jag kan: ”När trollmor har lagt de elva små troll, och bundit fast dem i svansen...” När 

jag sjunger ser jag framför mig en bild ur en bok med visor jag hade när jag var liten. Då var jag ett av 

barntrollen. Nu är jag mammatrollet. Jag binder fast mina barn och sjunger mina vackraste ord. 

Vi fortsätter att minnas sånger från barndomen, sjunger några tillsammans, och pratar om våra barn.

***

I slutet av workshopveckan klipper jag ihop en minut av materialet – regnet på utsidan, samtalet på 

insidan och filmen av teckningen, och visar upp för de andra deltagarna. Jag märker att ett frö har såtts, 

något som handlar om relationen mellan ljud och bild, insida och utsida, men jag tycker att materialet är 

för bristfälligt för att användas. Jag låter det istället tjäna som inspiration för en vidareutvecklad idé. Jag 

tyckte om att filma en teckning och använda tillsammans med ljud, och jag provar olika sätt att göra detta, 

något som mynnar ut i arbetet Utsikt inifrån (s.51). 

***

Januari, 2016. Med tiden och med de tankar som fötts ur det andra arbetet kan jag inte låta Fårömateri-

alet vara. Det är faktiskt något även i den tekniska kvaliteten som lockar mig, vad kan jag skapa av det här 

lilla, spontant uppkomna materialet? Att ta något litet och begränsat och försöka hitta något större där i 

lockar mig. Jag bestämmer mig för att göra en film, en sorts meta-film som visar sin egen uppkomst. All 

självreflektion jag ägnat mig åt har fått mig att tycka att min process är intressantare än mina resultat. Jag 
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inser detta men tänker att kanske jag kan lyckas göra något som är intressant ur båda aspekterna. Ur ännu 

fler aspekter?

Jag tycker om att materialet uppkommit i en situation mellan människor och utvecklats till en kollektiv 

process. Jag har alltid tyckt om att spela in ljudet av människors röster i samtal med varandra. Det känns 

som ett bra första experiment för en animatör som tröttnat på animation, att bara filma en teckning rakt 

upp och ner i 18 minuter och låta rörelsen finnas i ljudet. Lukas hade fått idén att hålla kameran istället för 

att fixera den, så att där finns en liten mänsklig rörelse i det fasta utsnittet. Det blir en ingång för mig in i 

ett sökande efter intuitiva metoder att arbeta med rörelse i teckningar. Frågeställningar kring vad som är 

animation eller ej, som jag tidigare rört mig med, känns mindre och mindre relevanta. I viss mån kämpar 

jag med mig själv. Min hantverksstolthet som animatör knuffas med min filosofiska upptäckarlusta. Under 

workshopen på Fårö hade jag haft svårt för vissa av de filmer vi fått se, de som krävde stor insikt i proces-

sen men som resultat betraktade var trista att se på. Samtidigt är jag nu intresserad av att själv gå in i något 

liknande, där jag behöver undersöka något snarare än att producera ett resultat som andra kan uppskatta. 

Det blir ett balanserande mellan det egna upptäckandet, hur det kommuniceras och till vilken publik.

Min idé när jag går in i klippningen är att låta ljudet vara styrande och klippa bilden därefter. Jag har ett 

mycket begränsat visuellt material, men i ljudet finns mycket att hämta. Jag funderar ut en konceptuell idé. 

Ljudet ska börja på utsidan för att röra sig in i bilen, medan bilden börjar på insidan och rör sig till utsi-

dan, gestaltad av teckningen. Två korsande övergångar mellan insida och utsida. Mitt problem är att det 

inte finns något bildmaterial från utsidan. Teckningen både föreställer och befinner sig på insidan. Efter 

ett par dagars stringent tänkande kring den här idén känner jag att det blir fel. Det blir konceptuellt och 

samtidigt otydligt för tittaren. Bestämmer mig för att öka på berättandet mer, och använda arkivljud för 

att komma dit jag vill. Lägga vissa saker tillrätta för att bjuda in tittaren en aning. Jag vill inte komplettera 

materialet, eftersom jag vet att jag lätt tappar känslan för det i takt med att det läggs tillrätta, så utmanin-

gen blir att lyckas klippa det långa ljudmaterialet till en berättelse som fungerar på några minuter, och 

försöka få de bilder som finns att funka med det. Jag börjar leta efter ett centralt spår i samtalet att skapa 

en berättelse av.

Jag arbetar mest med ljudredigeringen, och klipper bilderna parallellt till ljudet. Detta visar sig vara ett 

oerhört krångligt sätt att jobba på. Men efter en vecka har jag ändå fått ihop något som jag fnissar åt. Det 

är lite självutlämnande och töntigt, men kärleksfullt. Jag visar filmen för kollegor vid några tillfällen och 

tar till mig deras input. 

April, 2016. Jag återkommer till materialet gång på gång, det jag har gjort funkar inte riktigt för mig. Jag 
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har klippt en något humoristisk version, där den gemensamma sången drar ut lite för mycket på tiden, 

en liten aning pinsamt eller förlöjligande. Bara lite, men tillräckligt för att det skaver. Ett skämt är lite för 

tydligt, och mer döljer än framhäver det som tilltalade mig i materialet ifrån början. Bestämmer mig till 

slut för att tona ner skratt-effekten för att få fram mer poesi. Byter titel på filmen hundra gånger. Börjar 

referera till den som ”Fårömaterialet” när jag pratar om den. Mina beskrivningar av vad den handlar om 

varierar. Fårömaterialet är något rörligt som förändras för varje kontext det ska presenteras i. Men hur 

mycket kan man förändra något och ändå hävda att det är samma? All input vid visningar gör mig till slut 

förvirrad. Handlar filmen om insidor och utsidor, jaget och kollektivet, föräldraskap, ögonblick eller tid? 

Min konceptuellt tränade hjärna kan inte hantera allt detta flytande abstrakta, jag vill dela in saker i fasta 

begrepp, jag vill hitta system för att slippa tänka. Jag inser någonstans på vägen att jag tappat min egen 

röst och vilja. Det blir mer och mer en övning i att lyssna på mig själv. Jag blir tvungen att titta långt inåt, 

tvingas tyda och förstå inte bara materialet utan också mig själv. Vad i materialet är det jag tycker om och 

varför?

***

Sommar och höst, 2016. Jag klipper i filmen i perioder. Blir förvirrad. Slutar. Det är så svårt! (1) att veta 

vad jag vill säga (2) att säga det med begränsade medel (3) att utgå ifrån ljudet, som jag bearbetar och 

bearbetar till förbannelse för att en berättelse ska utkristalliseras, för att sedan hänga efter med bilden. Det 

är det som gör att den visuella klippningen blir mindre bra, jag prioriterar den inte, men det gör nog de 

som tittar.

Jag klipper bort den gemensamma sången och lägger in ett klipp som finns när jag sjunger sången ensam. 

Jag kortar ner det långa, mörka partiet, jag lägger in arkivljud början så att ljudet kan börja mitt ute i 

stormen, sedan klipper jag in i bilen. Etableringsljud i början gör filmen längre, men komprimerande av 

mörka partiet och sången gör att filmen ändå blir runt 6 minuter. Kämpar med slutet. Är det viktigt att ha 

med när vi sjunger ”Vyssan lull” tillsammans? Hela sången är lite för lång, men konversationen som följer 

därpå fungerar så bra som slut. 

December, 2016. Jag tror att jag har en version som jag tycker om.  Jag har cirklat närmare och närmare 

och nu verkar det som om jag inte vill ändra så särskilt mycket mer. Jag har bestämt mig för att en förk-

larande text behövs i början, för att leda in tittaren bara en aning. Däremot vill jag inte börja filmen med 

en titel, eftersom det gör den för mycket till en “film”. Jag ser den mer som en process, eller ett experiment, 

som baserar sig i ett kollektivt insamlat material. Jag sätter titeln sist, tillsammans med credits. Agnieszka 

kämpar med ljudmixen, och ett tag tappar vi kontakten mellan våra visioner. Janne hoppar in och vi gör 
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tillsammans klart det sista för att få till en 5.1-mix för biosalong. Gradingen är inte komplicerad med det 

begränsade bildmaterialet och i slutet av året har jag fakiskt en färdig bioversion med namnet “Like, what 

do you sing to your children?”.

***
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Bilder ur Like, what do you sing to your children? (Fårömaterialet)
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ANIMATION

Betrakta t.ex. ett föremåls rörelse i rummet. Jag uppfattar den på olika sätt 

allt efter den – rörliga eller orörliga – synpunkt, från vilken jag iakttar den. 

Jag uttrycker mig om den på olika sätt, allt efter det system av axlar eller 

punkter, till vilket jag härför denna rörelse, d.v.s. allt efter de sinnebilder, 

till vilka jag översätter den. Och jag kallar den relativ av denna tvåfaldiga 

grund: i ena som i andra fallet ställer jag mig utanför själva rörelsen.

När jag däremot talar om en absolut rörelse, innebär detta att jag tillskriv-

er det i rörelse befintliga objektet ett inre, ja liksom vissa själiska tillstånd; 

det betyder vidare att jag känner med dessa tillstånd och att jag genom 

att uppbjuda min inbillningskraft försätter mig in i dem. […] korteligen, jag 

kommer inte längre att uppfatta rörelsen utifrån – och i viss mening utifrån 

mig – utan inifrån, i sig själv.

Henri Bergson, Intuition och intelligens
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Ordet animation eller animering härstammar från latinets ord för att levandegöra eller besjäla. 

Animationsteknik handlar om att få döda ting – teckningar, digitala former, föremål, lerfigurer – att se ut 

att röra på sig genom multipel avbildning följt av snabb uppspelning längs en tidslinje.

Men att få något att se ut att röra på sig innebär egentligen inte att levandegöra. Det levande kommer ur 

förståelsen för rörelsen, rörelsens mening. En animatör observerar, analyserar och dekonstruerar alla sorters 

rörelser och deras ursprung. Personlighet, känsla, humör. Volym, densitet och material. Väder, tidpunkt, 

element. 

Förutom animationsobjektet eller materialet använder animatören sig av tre fysiska föremål: stoppklocka, 

spegel och sin egen kropp. Hantverket är ett samspel mellan kroppen, ögat och tiden. Hur rör sig något 

tungt? Hur går en person som plågas av en inre konflikt? Hur böjer sig pilträdets grenar i vinden? En 

animatör är inte bara en tekniker eller hantverkare, utan också en skådespelare. För att skapa meningsfull 

rörelse som andra kan uppfatta som levande, måste man uppnå förståelse för rörelsen, själv leva sig in i hur 

det är att vara det som rör sig, känna rörelsen i kroppen. 

Movement can easily be achieved by drawing the same thing in two 

different positions and inserting a number of other drawings between 

the two. The result on the screen will be movement, but it will not be 

animation.7

När jag tittar i min första animations-lärobok inser jag var jag fått min stolta syn på animatörens proffes-

sion ifrån. Men jag har ett problem med den här synen som jag behöver gå till botten med. Sedan flera år 

förhåller jag mig skeptisk både till min yrkestitel, Animatör, och till vad den innebär. Min egen bild av vad 

en animatör gör stämmer inte överens med vad jag gör. Ordet betyder både för mycket och för lite. 

Time sense or ‘a sense of timing’, therefore, is just as important as 

colour sense and skill of drawing or craftmanship in film animation.8

Animatörerna i Disney’s eller Miyazakis9 animationsfabriker har känsla för timing ut i fingerspetsarna, men 

arbetet är uppdelat i en kedja från regissör till animationsregissör till olika animatörsroller och ett flertal 

assistentroller per karaktär, ofta arbetar ett par hundra animatörer på en film. Här i lilla Sverige, där vi inte 

producerar många större animerade filmer eller serier, har ordet animatör delvis fått en bredare betydelse. 

7 Ur inledningen i min allra första lärobok i filmanimation: Whitaker & Halas, Timing for animation, 12. 
8 Whitaker och Halas, Timing for animation, 7
9 Hayao Miyazaki, den internationellt mest välkände japanska filmskaparen genom tiderna, är animatör, regissör och 
 serieskapare och upphovsman till magiska verk som Min granne Totoro (1988) och  Spirited Away (2003). Hans filmer  
 animeras sedan 1985 av den egna animationsstudion Studio Ghibli i Tokyo.
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Det kan stå för någon som skapar animerad film, även om själva animationsprocessen bara utgör en del av 

detta arbete. Den här betydelsen står i konflik med att ordet samtidigt är väldigt specialiserat. Att benämna 

sig animatör när man som jag jobbar som tecknare, animatör, illustratör, regissör, konstnär och filmskapa-

re, räcker inte. 

Jag lägger stolthet i hur jag genom iakttagelseförmåga, inlevelseförmåga och noggrannhet kan framställa 

liv genom rörelse. Men det går inte att jämföra sig, som svensk frilans, med den magi som framställs i en 

stor studio. Att vara en kugge i ett stort maskineri är en sak, att vara hela maskineriet en annan. En annan 

strategi är nödvändig. För det första så hamnar man i korta format. Jag har aldrig gjort en egen animerad 

film som varit längre än tre minuter, och de mindre produktioner där jag arbetat som animatör har hållit 

sig under tio. För det andra behöver man förenkla animationsprocessen. Arbeta med loopar, använda 12 

eller 8 bilder per sekund istället för 24. Använda olika kombinationer av analoga och digitala tekniker för 

att spara tid och för att något över huvud taget ska kunna bli färdigt. Här handlar det om att rationalisera, 

att göra aktiva val för att uppnå ett slutmål, och det är här jag ofta går vilse.

På filmfestivaler och galor har animerade produktioner traditionellt en egen genre. Detta förklarar på ett 

sätt animerade produktioner som icke klassificerbara inom de vanliga genrerna, tex ”drama” eller ”kome-

di”, de berättarmässiga genrer som i sig är svåra att begränsa sig till. Från båda håll ett begränsande av vad 

animation tillåts vara, eller vad film tillåts vara, och hur vi tillåts uppfatta de olika formerna. Animerade 

produktioner begränsas till en teknisk faktor, när de andra filmerna är begränsade av berättarmässiga 

faktorer. Men är inte detta egentligen ett tecken på att animation i grunden är något helt annat än film? 

Animationen har en annan utgångspunkt, och den finns någonstans mellan bildkonstens och filmens 

utgångspunkter, mellan abstraktion och dokumentation i sitt uttryck. I det mellanrummet rör jag mig, 

vänder mig än åt det ena och än åt det andra hållet. Ofta finner jag en punkt där någonstans där jag trivs, 

där teckning har en plats och foto- eller videodokumentation också.

***

2008, Paris. Jag sitter i samtal med en bekants bekant angående våra yrkesroller. Jag pratar inte franska, 

och hennes engelska är inte särskilt bra, men viljan finns där. Jag berättar att jag är animatör, och hon 

utbrister ”me too!” Animator, animateur! Jag tycker det är lite märkligt att min bekant inte sagt något om 

detta, eftersom det är ett ganska smalt yrkesområde. Jag försöker förklara vad jag gör, att jag ritar teckning-

ar och skapar rörelse i film. Jag använder antagligen kroppen mycket när jag förklarar. Hon nickar och 
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skrattar igenkännande. Jag tror hon nämner barn, något med dans? Det tar en lång stund, men till slut är 

vi på det klara med att det måste finnas två olika betydelser av ordet, och att ingen av oss har varit med-

veten om den andra. Att levandegöra, ge själ. Om jag skriver in animateur på Google Translate så får jag, 

förutom översättningen till det svenska ordet animatör, två definitioner:

1. Personne qui présente une émission (radio, télévision), un spectacle, etc.

2. Spécialiste de l’animation, de l’organisation d’activités dans une collectivité.

Alltså: 

1. Person som presenterar en sändning (radio, TV), en show, etc.

2. Animationsspecialist, organisation av verksamheten i ett samhälle. 10

Det min bekantas bekanta beskrev att hon arbetade med överensstämmer något sånär med definition num-

mer två, samt den engelska potentiella definition av animation som Google ger mig:  vitalizer, energizer.

Att arbeta med att entusiasmera barn, hitta på aktiviteter, dansa, få dem att röra på sig. Jag minns inte var 

hon beskrev att hon jobbade, men att det var detta som var uppgiften var tydligt. Att skapa rörelse.

***

10 Google translate och min egen översättning
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Att ge själ, levandegöra. Jag tänker på de 3D-animerade fabriksproducerade barnprogram som mina egna 

barn inte orkar uppbåda entusiasm inför. Figurerna rör sig, men de verkar inte direkt ha någon själ. Det 

är rörelse, men egentligen inte liv. Min tveksamhet till min egen yrkesroll kanske delvis kommer sig av att 

jag fick barn och tvingades se all dålig animation? Programmen får mig att tänka att det i själva verket är 

motsatsen till liv och levande rörelse. Mekaniska rörelser på en skärm, som framkallar ett statiskt tittande. 

Inget som lever utanför den fyrkantiga ytan, inte ens en tanke som dröjer sig kvar när man stängt av.

Det som verkligen skapas som levande, är det som fortsätter leva utanför rörelsen på skärmen eller duken. 

Det har något som verkar röra sig mitt emellan eller bakom det som syns på dessa ytor. Något eget, som 

är dolt, men kan förnimmas. I tecknade karaktärer, objekt, förhållanden, situationer, det som får dem att 

leva på den platta ytan, det är det som är animation för mig. Det är det en animatör kan frambringa. Det 

är inte bara en synlig rörelse, utan en meningsfull. Det som kommer innan rörelsen. Enligt Newton finns 

det inget som rör sig utan att en kraft spelar in. Gravitationen. Vädret. Sammandragningar av muskler. Vad 

framkallar muskelsammandragningar? Känslor, vilja, humör, instinkter.

***
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STILLHET OCH RÖRELSE
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Januari 2016. Jag har fått möjligheten att arbeta med dansare, och är ivrig i mina förberedelser. Jag har 

nämligen funderat på ett tag om inte dansare eller mimare vore de perfekta ”animationsobjekten”. Några år 

innan har jag varit med om att skapa en s.k. pixillation11 med en skådespelare som inte hade grundläggan-

de kunskap om animationsteknik, och det ledde till en del frustration när hen hade svårt att skapa så små 

skillnader i sina olika positioner som behövdes. Nu är jag sugen på att få arbeta med antingen en annan 

noggrann animatör, eller någon med total kroppskontroll. I en av de planerade scenerna ska de två dan-

sarna se ut att dansa isdans över ett trägolv i strumplästen, en scen inspirerad av pixillationens uppfinnare 

Norman McLarens Neighbours från 1952.12Jag planerar scenen genom animationstester med mig själv i 

vardagsrummet, och gör baserat på detta ett tagningsschema där jag timar rörelserna.

Tagningen tar hela dagen. Dansarna Mia och Christian har änglars tålamod medan jag springer fram och 

tillbaka och ger instruktioner, eller försöker styra med hjälp av ord hur de placerar sina kroppar. 

”Flytta din vänstra häl pyttelite till höger, bara pyttepyttelite! Nä, det var för mycket...” 

De tvingas stå mycket stilla i mycket specifika positioner så att jag kan ta en bild, sedan en extremt liten 

förflyttning och samma sak igen. Under tiden jag arbetar blir jag själv filmad av Mariana som väljer detta 

bisarra scenario för ett kameratest.

Scenen blir ungefär tio sekunder lång. Dansarna glider genom korridoren, in i ett större rum där de cirklar 

närmare och närmare varandra tills de befinner sig i en nära gemensam piruett. Där piruetten går som 

snabbast försvinner Mia, och Christian blir ensam kvar. Det blir fint, ungefär som jag hade tänkt mig. Ett 

charmigt resultat. Men när jag får materialet från Marianas kameratest blir jag mer uppspelt. Att se mig 

själv utifrån, när jag arbetar extremt fokuserat. Hur jag rör mig, instruerar, och svär över kamerans position 

för varje bildruta samtidigt som Mia står helt stilla i sin position längre fram i korridoren. Det är som om 

vi rör oss på olika tidslinjer. Och det kanske vi också gör. Jag får känslan av att animation kan innebära att 

döda rörelsen, ta bort den, göra den osynlig. En annan rörelse, en artificiell, ska uppstå på bekostnad av 

den levande rörelsen. Det är värdefullt att ha dokumenterat tiden och arbetet som går in i en enda bildru-

ta. Det synliggör för mig hur bisarr animationspraktiken är, men också varför jag gör det; därför att jag 

tycker om att vara i det här hundra procent fokuserade tillståndet. Att vara närvarande i görandet, varan-

det, seendet.

Av materialet skapar jag en skiss till en processfilm som jag kallar Fan, kameran. 

11 Pixillation, Pixilation, Pixelation. Ordet stavas på olika sätt i olika texter, och står för den animationsteknik där 
människor används som animerade subjekt. Termen myntades av Grant Monroe under arbetet med filmen Neigbours med    
Norman McLaren, och kommer från ordet Pixie, en liten busig älvliknande varelse inom folklore.
12 Neighbours var en av de första filmerna där tekniken Pixillation användes. 50-talets kamerateknik gav möjlighet att filma 
och göra enbildstagningar med samma kamera, varför det gick att sömlöst byta mellan film och animation. Jag tänker mig att det 
här gjorde det enkelt att leka och experimentera med mediet och tjänade till att bryta upp gränsen mellan de två teknikerna. Den 
här experimentlustan lyser igenom i filmen, och gränserna mellan film och animation är inte alltid tydlig. Vilket är en avbildad 
rörelse, och vilket är en skapad? Idag är det svårt att hitta en kamera som går att arbeta med på samma intuitiva sätt.
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Ur Fan, kameran
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JAG ÄR STILLA

Jag hoppar upp och ner, sprattlar allt vad jag kan med armarna och 

skakar på huvudet. Jag slutar sprattla och hoppa och skaka och blir 

stilla. 

Min bröstkorg häver sig upp och ner, jag vaggar fram och tillbaka, 

flyttar tyngden från en fot till en annan, mina armar dinglar. Jag 

slutar flytta fötterna och håller armarna stilla.

Jag flyttar tyngden från tårna till hälen, till sidan av foten. Mina 

muskler jobbar för att jag ska stå stadigt. Min kropp vajar som en 

flagga. Jag sätter mig ner. Nu är jag stilla. 

Mitt finger flyttar sig från rakt till lätt böjt. Jag blinkar. Mina 

tår böjer sig själva. Jag känner min kropp. Jag slutar böja tår och 

flytta fingrar, jag blundar. Nu är jag stilla. 

Mitt huvud nickar lite. Jag lägger mig ner med armarna och ben raka, 

och blundar. Nu är jag stilla. 

Mitt hjärta slår. För varje slag pumpas blodet runt i mina ådror. 

Saliv samlas långsamt i munnen. Jag sväljer. Min tungspets flyt-

tar sig från den övre delen av nederkäkens framtänder till den un-

dre delen av dem. En blomfluga landar på mitt ögonlock. Mitt ögonlock 

rycker till, vilket får den att lyfta. Jag tänker mig en liten båt, 

10 000 gånger mindre än blomflugan, som seglar inne i en av mina ka-

pillärer. Den vilda forsen kastar den lilla båten framåt. 

Om jag dör slutar det att forsa i mina ådror. Min döda kropp ruttnar 

sakta. Jorden snurrar runt sin egen axel och runt solen. Stenar sli-

pas sakta av hav och vind. 
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I La Jetée används stillbilder för att berätta en historia. Bilderna anses vara stilla eftersom de ligger en längre 

stund på tidslinjen än de som tillsammans, på grund av ögats tröghet, får oss att se rörelse. De här stillbil-

derna är resultatet av filmad rörelse, där man sedan valt ut bildrutor och låtit dem ligga längre stunder på 

tidslinjen. Bilderna tillåts inte verka som illustrationer av hela scener utan de växlar förhållandevis snabbt, 

och rörelsen som finns mellan dem blir nästan ännu tydligare än om vi sett den med egna ögon. Stillbilder-

na väcker tankar om minnen, som ett fotoalbum. Nitton minuter in finns plötsligt rörelse i en av bilderna. 

Så subtilt att man lätt missar det, eller tror att man sett fel. Kvinnan blinkar. En blinkning till filmpub-

liken, som gått med på grundpremissen, en berättelse bestående av text, ljud och stillbilder. Där kvinnan 

blinkar växlar egentligen bara stillbilderna snabbare, 24 gånger på en sekund. 

La Jetée finns också utgiven som fotonovell, alltså i bokform613. Där kan man välja hur snabbt man vill 

bläddra. Då blir det tydligt att det är bildrutor ur en film vi ser, själva bilderna och den rörelse som finns 

inkapslad i dem får mig att associera till min barndoms band-och bok-upplevelser där ett kassettband ack-

ompanjerade en bok som innehöll stillbilder ur t.ex. filmen E.T. En berättarröst återberättar filmen i enkla 

drag medan jag tittar på utvalda bildrutor ur filmen. När jag som vuxen ser hela E.T. för första gången 

upplever jag att jag sett den förut. Band-och-bok innehåller från början de luckor som mitt minne ändå 

skulle ha skapat.

***

13 La jetée, (sv. Terassen) från 1962 är en kortfilm av den franska författaren, filmaren och fotografen Chris Marker 
 [1921 – 2012]. Många anser att den är den mest betydelsefulla experimentfilmen genom tiderna. Bokversionen,   
 Ciné-roman, utkom 1996 på MIT press, Cambridge.
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Pixillation, två förfaranden:

(1) Jag gör något framför en stillbildskamera men fotograferar bara kanske 2% av det jag gör.

(2) Jag gör samma sak framför en videokamera, filmar det och plockar sedan bort 98 %

(1) kräver lång planering, skapas i kameran och blir sedan färdigt. (2) kan ske mer spontant, och skapas i 

redigeringen. Här tillåts jag skissa mig fram, jag behöver inte ta besluten först och sedan hålla mig till dem. 

Det kostar hårddiskutrymme, men är värt det.

Under förberedelserna inför skridskoscenen – en av flera animerade scener i en film som i övrigt filmas 

på video – söker jag efter en kamera som kan växla mellan video och stillbildsfunktionen sömlöst. Jag 

hoppas hitta en kamera som funkar för hela projektet och som möjliggör experiment och lek med bildru-

tor. Det visar sig vara mycket svårt att hitta, även de kameror som kan både filma och ta stillbilder har 

olika sensorer för de olika funktionerna, vilket gör att både utsnitt och ibland färger ändras där emellan. 

Planeringsarbetet blir då extra tungt. I sökandet efter en fungerande teknisk lösning uppkommer idén att 

använda videokamera till alltihop, någon föreslår att jag bara filmar förloppet och plockar bort hälften av 

bildrutorna, vilket såklart inte går eftersom det inte går att utföra en avancerad isdans i strumplästen på ett 

trägolv. Idén förkastas alltså och jag genomför animationen med vanlig stillbildskamera och stop motion-

programmet DragonFrame. Men idén om att använda videokamera i en pixillationsprocess ger upphov till 

ett annat experiment ett par månader senare. Här tar jag idén vidare och skapar en animation live framför 

en rullande videokamera, utan att ta några stillbilder, genom att ställa kroppen i de positioner som behövs 

för att skapa en s.k. gångcykel. Det inspelade materialet kan jag sedan klippa som jag vill, vilket gör att jag 

förlänger det sökande, lekfulla momentet till att sträcka sig över både inspelning och redigering.

Arbetet får mig att reflektera kring rörelse och stillhet. Under inspelningen har jag gissat mina egna poser 

(jag kunde inte se mig själv vid det här första testet) vilket var en kul utmaning av min egen kroppskontroll 

och också min erfarenhet av animation och timing. Att sedan titta på materialet och se mig själv försöka 

stå stilla i konstiga positioner gör bara att jag ser hur mycket jag rör mig. I varje pose finns ett hundratal 

helt olika bildrutor att välja emellan för skapandet av animationen. Jag vinglar, vinklar upp och ner foten, 

höjer och sänker huvudet. Jag hakar upp mig på att iaktta andra rörelser, de som uppkommer spontant i 

inspelningen, tittar om och om igen. Klipper bort. Behåller. Det blir ett spel mellan levande rörelse och 

rörelse som är artificiell (eller som jag i mörka stunder tänker: död), skapad av utvalda bildrutor. Att döda 

rörelsen för att skapa rörelse, ungefär som Frankenstein’s monster.
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Frankenstein’s motion del I blir en processfilm där mer och mer levande rörelse skalas bort för att till slut 

avslöja en artificiell rörelse. I del II en väljer jag ut en spontan rörelse som uppstod i skapandet av del I 

(där jag plockar bort ett skräp från tröjan), analyserar den och försöker sedan göra en animation av den, 

återskapa den som artificiell, genom samma metod. Tanken är att denna andra inspelning i sin tur skulle 

innehålla en intressant spontan rörelse att försöka återskapa i en tredje inspelning...

En möjlig oändlig kedja av liv som föds i skapandet av död.
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Ur Frankenstien’s motion
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UTSIKT INIFRÅN

Magikern upprätthåller den naturliga distansen mellan sig själv och 

den han behandlar; exaktare uttryckt: han minskar den – genom sin 

handpåläggning – bara helt litet och stegrar den – genom sin auk-

toritet – i högsta grad. Kirurgens förfarande är det omvända: han 

minskar i hög grad distansen till den han behandlar – i det att han 

tränger in i dennes inre – och han ökar den bara helt litet – genom 

den försiktighet med vilken hans hand rör sig bland organen. 

...

Magiker och kirurg förhåller sig till varandra som målare och kamera-

man. Målaren iakttar i sitt arbete en naturlig distans till det givna 

motivet, kameramannen däremot tränger djupt in i vävnaderna på 

det givna motivet.

Walter Benjamin, Konstverket i reproduktionsåldern
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Ur Utsikt inifrån
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Oktober, 2015. Jag betraktar kvaliteten i inspelningarna av Fårömaterialet som för bristfällig för att 

kunna användas. Jag processar fortfarande alla intryck från workshopen på Fårö. Jag tänker en del kring 

relationen mellan ljud och bild, ifrågasätter vad en film egentligen behöver vara, och hur en process inom 

filmskapande kan se ut. Det här ska senare leda till att jag återupptar arbetet med Fårömaterialet som en 

ljudproduktion med bistående bild. 

Fårömaterialet har väckt tankar som handlar om insida och utsida. Jag tänker på bubblor i en storm. På 

insida, hem, familj och trygghet å ena sidan, och utsida, rädsla, hot, något okontrollerbart å den andra. 

Hur vi ständigt skapar dessa bubblor, små eller stora, starka eller sköra, där vi känner trygghet, och hur vi 

samtidigt arbetar för att våra bubblor ska följa, haka i eller smälta samman med andras bubblor. 

Jag längtar efter att prova metoden teckning plus ljud på ett mindre dokumenterande sätt, med mer 

utrymme för att låta teckningarna och ljudkompositionen påverka varandra under processen. Jag vill också 

fördjupa mig mer i idén att filma teckningar. Jag betraktar redan bild och ljud som separata, en avlagring 

efter många år inom animation. Jag lockas av att teckna till ljud. Ljud väcker ju bilder. Jag tänker också 

kring berättande med stillbilder, minns min barndoms älskade barnprogram där Slas14 enkla teckningar 

fick liv genom en berättarröst och långsamma kameraåkningar. Jag formulerar en idé om att göra min egen 

version av dessa berättelser, men utan språkligt berättande.

Jag tar kontakt med ljuddesignern Agnieszka Lewalski och vi bestämmer oss för att samarbeta med att 

försöka låta ljud och bild inspirera varandra, fortfarande med utgångspunkt i mina tankar om insida, ut-

sida, trygghet och rädsla. Ett samtal påbörjas mellan hennes ljud och mina teckningar. Hon spelar in ljud, 

jag tecknar, och sedan ses vi i ljudstudion där vi provar oss fram med hur ljud och bilder kan kombineras. 

Under arbetet i studion startas även ett annat samtal upp mellan oss som människor. Det kommer att han-

dla om våra roller som mödrar och kvinnliga konstnärer.  Materialet som uppstår inspirerar oss till att tala 

om hemmet och vad det betyder för oss att vara där. Att gå tyst genom tysta rum och fokusera på detaljer i 

hemmiljön. Smyga, viska, iaktta och titta inåt. Vi prövar att sätta dessa egenskaper och aktiviteter i motsats 

till andra, som att sträcka sig utåt, ha stora visioner, fokusera på helheter, involvera människor och resa. 

Samtalet formas av materialet i samma mån som materialet av samtalet.

Jag tänker på de två konstnärer som ställs ut parallellt på Moderna Museet, Francesca Woodman15 och 

14 Stig Claesson,  svensk konstnär, författare och illustratör [1928 – 2008]. Jag minns ett barnprogram där en oerhört en-
kelt tecknad pojke (en färgklutt med två ben) var ute på äventyr, och hur engagerad jag var i berättelsen trots att bilden var så fattig 
på detaljer. Minns också andra filmade bilderböcker där man lagt in en enkel rörelse på boksidan och hur irriterande jag fann det, 
det ryckte mig ut ur berättelsen om t.ex. den fula ankungen och fick mig istället att fundera på hur de hade gjort för att få ankan 
att röra sig över sidan.
15 Francesca Woodman,  amerikansk fotograf [1958 – 1981]. Jag såg hennes fotografier för första gången då på Moderna 
Museet, och greps av de enkla men poetiska bilderna. Bilderna där hon ser ut att försvinna in bakom tapeterna i ett ödehus, och 
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Olafur Eliasson16. Två fantastiska konstnärskap på sina egna vis, med helt olika förutsättningar och utgång-

spunkter. Presentationsformerna kring de två konstnärerna är väldigt olika, och jag tänker på hur nödvän-

digt det är för båda att de presenteras på respektive sätt, även om vissa trötta stereotyper gör sig påminda i 

och med besöket. Woodmans introspektiva fotografier i miniformat som ställs ut – nästan som i hemlighet 

– nere i källaren, och Eliassons vetenskapsinspirerade wow-projekt i ett jätterum efter ett annat gör att 

tankarna går till yin och yang, den kinesiska filosofins begrepp för de olika ytterligheter som behövs för att 

hålla världen i balans. Solsida och skuggsida. Det aktiva och det passiva. Det stora i det lilla – och det lilla i 

det stora.

Jag tänker: att gå emot sin natur är att låta sig förtryckas. Det går inte att skrika fram en viskning.

Det finns inga anledningar att smälla upp Woodmans foton i stora format på stora väggar, hennes fotogra-

fier är som viskningar som man måste gå nära för att höra.

En människa som blinkar, vanliga tråkiga hörn. Att titta länge på något litet. Agniezska berättar att hon 

som ung sökt jobb som mikroskop-reparatör, på grund av att hon ville fotografera igenom mikroskopen. 

Jag upplever att vi förstår varandra. 

Vi vill låta ljuden utforska det tysta och det lilla. Vi spelar in miljöer där människor försöker vara tysta, 

ljud man hör i tysta hus, viskningar, rörelser och kroppsljud.

 

flera andra där hon sätter sig själv i relation till utrymmen av olika storlek, inspirerade mig och fick mig att se mitt eget arbete ur 
ett nytt perspektiv.
16 Olafur Eliasson, dansk skulptör och installationskonstnär [1967]. Under samma period som Francesca Woodman ställ-
des även Eliassons konst ut. Hans verk är ofattbara i det mesta. Utförlighet, skala, teknik, skönhet. Ett verk består till och med av 
en äkta meteor. Av hans arbete imponeras jag, det får mig att känna mig liten, men det rör inte vid min kunskapsprocess annat än 
mycket ytligt.
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Bilder ur Utsikt inifrån
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Vi ställer sköra ljud mot dova och leker med kontrasterna, med tydlighet i ljud kontra bild, och var vi väl-

jer att placera beskrivande moment. Att låta något vara frånvarande i bilden, istället beskriva det med hjälp 

av ljudet, eller att låta beskrivningarna uppstå i mellanrummet mellan ljud och bild. 

Jag använder en handhållen videokamera för att filma teckningarna, ett sätt att introducera en mänsklig 

kropp eller blick. Skissfilmerna som vi använt i ljudstudion har jag spelat in med hjälp av min telefon, 

och de funkar ganska bra. Men telefonens autoexponering och autofokus stör för mycket, och jag hyr 

därför kamera, olika objektiv och axelrigg. Ställer upp teckningarna i ca 45 graders vinkel med en enkel 

ljussättning. Att filma teckningarna blir ett tungt och svårt arbete. Att filma så nära, bibehålla fokus och 

inte göra för skakiga bilder. Det blir samtidigt det element av okontrollerbarhet som jag tycker om, där 

slumpmässigheter kan uppstå. Under filmandet experimenterar jag med att gå in i närbild och låta kamer-

aögat utforska teckningarna, eller avslöja dem del för del. Rörelsen som introduceras blir väldigt stark och 

styrande, som att styra betraktarens blick på de tecknade linjerna. Teckningarna, som redan är subjektiva 

tolkningar av situationer eller abstraktioner, får plötsligt ytterligare ett lager av subjektivitet. Den platta 

teckningen, som innehåller en värld att gå in i när man betraktar den, avslöjas i sin platthet när den sätts 

in i en filmad rumslighet. Kameran gör en tidvis medveten om distansen mellan sig själv, teckningen och 

motivet.

Sex filmsekvenser kommer ut av våra experiment. De är olika i sina uttryck, men har det gemensamt att de 

förstorar upp det lilla på olika sätt i ljud och bild. De gör sig bra på en stor bioduk.

***
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NELSON, DURAS OCH JAG

Visste man något om det som man kommer att skriva, innan man gör 

det, innan man skriver, skulle man aldrig skriva. Det skulle inte vara 

mödan värt.

Marguerite Duras, Att skriva
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Februari, 2016. Det finns frågor om film som pockar på hos mig sedan länge. Frågor som grundar sig 

i min vilja att arbeta med rörliga bilder, men inte genom traditionellt filmiskt berättande. Kan film vara 

något annat än ett linjärt narrativ, utformat för att varje betraktare ska uppfatta det likadant? Kan film vara 

icke beskrivande? Associativ, en upplevelse, känsla eller ett tillstånd? Något där betraktarens egna erfaren-

heter bidrar till en unik upplevelse, som använder sig på ett annat sätt av människohjärnans stora förmåga 

att tolka, komma ihåg och koppla samman?

Filmform anordnar ett retrospektiv i fem delar med experimentfilmaren Gunvor Nelson.  Nelson är en 

internationellt känd doldis, en stjärna inom avantgarde-filmen. (Nelson själv föredrar att klassa sina filmer 

som ”Personal film”. Kanske föredrar hon inte uttrycket avantgarde på grund av att hon fullt ut ifrågasät-

ter film som något som behöver vara linjärt och språkligt berättande. För henne är film något annat, och 

hennes filmer klassificeras då inom detta andra, som Personal film.) Jag blir nyfiken på programmet och lär 

mig att Nelson är från samma lilla värmländska stad som jag, Kristinehamn, och sedan ett tiotal år – nu 

vid över 80 års ålder – tillbaka och aktiv där. Jag blir nyfiken, vem är hon, vad har hon gjort, och samtidigt 

lite skamsen över att jag inte redan vet. 

Nelsons filmer ger mig svar på mina frågor i ett självklart, icke-spektakulärt “ja.”. Filmerna är alla väldigt 

olika, men det de har gemensamt är att de låter bli att förhålla sig till den konventionella filmens linjära 

form. De är upplevelser i ljud och bild, och använder sig av filmmediet utan att ta hänsyn till några regler 

som redan finns. Det är också så Gunvor uttrycker det i det modererade samtalet efter del ett av retros-

pektivet: ”Varje film är som ett eget äventyr. Äventyret är att se vad den filmen vill, inte ha förutbestämda 

idéer. Varje film etablerar sitt eget regelverk.”17

Jag inspireras av Nelsons process, känner förtröstan. Hon förhåller sig till sitt material som byggmaterial, 

hon samlar in det och bearbetar det intuitivt fram tills att en form utkristalliserar sig. Hennes arbete startar 

utan en plan om ett slutresultat, eller även om en sådan plan finns så är öppenheten för filmens egen vilja 

större. 

***

Marguerite Duras publicerar i slutet av sin film- och författarkarriär boken Att skriva. Hennes tankar 

om skrivprocessen har mycket gemensamt med Nelsons reflektioner kring sitt arbete. Processen som en 

upptäcktsfärd eller ett äventyr, även om Duras verkar styras av en gnutta mer ångest:

17 I retrospektivets första del (av sex) “Begynnelse, kropp och surrealism”, visades fyra av Nelsons tidiga filmer med efter-
följande regissörssamtal på Cinemateket den 17/2 2016. Jag bygger på minnen och anteckningar.
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Jag tror att den som skriver saknar idéer för boken, att hon har tom-

ma händer, tomt huvud, och att det enda hon vet om detta äventyr, 

denna bok, är det torra och nakna skrivandet...18

Jag minns tankar om mitt eget tecknande, från tidigare. Hur jag ifrågasatte mina motiv för att rita, om jag 

inte hade något specifikt jag ville säga eller visa. Inget innehåll eller budskap. Hur det i yrkesrollen som 

tecknare kunde kännas banalt att bara vilja teckna utan tankar eller plan, men samtidigt: att försöka tänka 

ut ett innehåll att arbeta med blev som att tänka på att tänka. På senare år har jag insett att tecknandet har 

lite av samma mening för mig som skrivandet för Duras, ett sätt att tänka genom att göra. Att tecknandet 

är det som sker när jag tecknar, och det finns ingen gräns mellan innehåll och form. Att se på resultatet 

som det som blir till i en process, hellre än att processen är till för att producera det slutresultat man tänkt 

ut.

Tankar om relationen mellan idé, innehåll och form har tidvis förvirrat mig. Under en period rörde sig allt 

mitt arbete på olika metalager, synade i lika hög grad sig självt som något annat. Jag frågade mig vad en idé 

egentligen är, och vad är ett innehåll? Innehåll började kännas som något externt och främmande. Följd-

frågan blev: vad kommer först? En teoretisk idé eller en impuls till ett görande?

Under den här perioden tillkom verket 40 arrows, en film skapad av en tom yta på en datorskärm med 

enbart muspekare som spelats in i 40 lager. Den är ett försök att skapa något av ingenting. Rörelsen på 

skärmen blir ett index av handens rörelse. När lager efter lager läggs till där jag försöker att följa efter eller 

gå emot mina tidigare rörelser så uppstår en social process mellan mig och alla de andra jagen.

Det går att skapa något av ingenting, och det går att skapa ett ingenting som inte hänvisar till någonting, 

men som under skapandet blir någonting. Kopplingen är stark till teckning och skissande, ett sökande eft-

er en levande och rörlig form, ett i vardande att sedan överge, till skillnad från en beskrivning eller illustra-

tion av något som till synes är fast.

18 Duras, Att skriva, 18
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Pirjo Birgerstam avhandlar skissprocessen i boken Skapande handling – om idéernas födelse, och pratar där 

om den intuitiva kunskapsprocessen till skillnad från den rationella.

En intuitiv kunskapsprocess är knuten till en aktuell och konkret situ-

ation. I en rationell kunskapsform skaffar man kunskap utifrån genom 

att ställa sig på ett betraktande, objektivt avstånd. Man fixerar sin 

uppmärksamhet på någon given punkt i informationsflödet, vilken 

då avstyckas och fryses till ett fast objekt som blir varseblivet och 

benämnt. Denna rationella kunskap är då perspektivistisk, eftersom 

man alltid observerar något ur ett perspektiv, dvs. ur det läge och den 

riktning där man befinner sig. I den bemärkelsen är rationell kunskap 

relativ, alltså relativ till betraktarens synvinkel och relativ till alla andra 

tänkbara synvinklar. Intuitiv kunskap är istället a-perspektivistisk, efter-

som man själv befinner sig i och är en närvarande del av den aktuella 

informationsströmmen. Intuition är i denna bemärkelse direkt, absolut 

och utan alternativa synvinklar.19

Birgerstam sätter de här två begreppen emot varandra precis som Hans Larsson, professor i teoretisk 

filosofi, gjorde i skriften Intuition år 189220. Jag har själv resonerat kring intuition och rationalitet med 

utgångspunkt i de här två böckerna i min essä Utifrånblicken från 2015, och går därför inte in närmare på 

begreppen här, mer än att konstatera att intuitionen, impulserna till görande,  är väldigt styrande i min 

egen process, och att det hjälpt mig att bli medveten om det. Att först göra, och sedan hitta något i det 

man gjort. Att lita på att impulsen kommer någonstans ifrån, den är, precis som Cavalcante skriver om 

teckningen, den första tanken. Även om denna tanke inte är formulerad i ord.

I flera filmer använder sig Nelson av mellanrum i materialet, de passager där kameran till synes rör sig 

utan mål, rastlöst förflyttar sig från en position till en annan, där kameran inte verkar mena något särskilt. 

Sökande, en rörlighet som möjliggör ett framträdande istället för en beskrivande bild. Jag känner ofta mot-

stånd mot att teckna detaljer, förfärdiga ytor. Vill knappt avsluta några streck, utan istället kommunicera 

bakom och bredvid. Som att försöka fånga en frånvaro och därigenom skapa närvaro. Att uppleva, att vara 

närvarande i, istället för att distansera sig och beskriva.

19 Birgerstam, Skapande handling – om idéernas födelse, 93
20 Larsson, Intuition – några ord om diktning och vetenskap.
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Det finns en kamp mellan bild och språk, en hierarki där språket oftast har högre status. Men många av 

Nelsons filmer är icke-språkliga, och det är en befrielse. De är motståndshandlingar på flera sätt, dels hur 

hon förhåller sig till mediet men också ur ett feministiskt perspektiv gällande vad hon väljer att gestalta. 

Hennes första film Schmeerguntz från 1965 – skapad tillsammans med väninnan Dorothy Wiley i San 

Francisco – är en uppenbar sådan handling. Den skildrar i en outsinlig rad snabba klipp hur de två vänin-

norna och småbarnsmödrarnas vardagar såg ut inifrån hemmet med småbarnen. Barnrumpor och bajs-

blöjor varvas med bilder från skönhetstävlingar där ”idealkvinnor” står uppradade i höga klackar. Det här 

motståndet finns kvar i alla Nelsons filmer även om det nyanseras genom hennes långa karriär. Hon berät-

tar genom sina filmer om sitt liv som människa, kvinna, mamma, dotter, syster och fru, låter detta ta plats 

och vara viktigt. Om vem hon är, hur hon upplever världen genom sina unika ögon. Personliga filmer.

***

Våren 2016 lyckas jag få kontakt med Gunvor Nelson och boka ett möte med henne under hennes vistelse 

i Stockholm. Det är en engagerad och nyfiken, om än något tillbakadragen, konstnär jag möter. Jag har 

inte tänkt att visa något av mitt arbete eftersom jag är i ett osäkert läge, men när Gunvor ber att få titta så 

säger jag naturligtvis ja. Jag visar henne bland annat Fårömaterialet i sin dåvarande form, 8 minuter lång. 

Jag försäkrar henne om att den inte är färdig, vilket troligen emotsägs av det faktum att jag redan gett den 

en titel och eftertexter. Hennes feedback är sträng, hon tycker jag har långt kvar att gå, och det har hon ju 

rätt i även om jag just nu låtsas/hoppas att jag är klar. När jag tänker tillbaka så inser jag att jag här inte 

ens hade börjat närma mig vad Fårömaterialet är. Jag frågar Gunvor om hon någonsin känt att hon hade 

tusen bra idéer och inte visste vilken hon skulle välja. Hon svarar att som ung konstnär hade hon massor 

av tvivel och förkastade ofta arbeten innan hon var klar. Men efter trettio, säger hon, bestämde hon sig för 

att hon måste slutföra allt hon har påbörjat. Och det är vad hon alltid gör sedan dess. 

Duras hävdar att hon aldrig påbörjat en bok utan att avsluta den. Att man alltid vet om det är en bok, och 

samtidigt: om det aldrig kommer att bli en bok så vet man aldrig. Fram tills dess att boken är avslutad och 

publicerad, frigjord från sin upphovsman och därmed orörlig, är det inte en bok. Duras anser boken vara 

en död och orörlig form och önskar sig ett annat – ett levande – sätt att skriva:

Det borde finnas ett skrivande som är ett icke-skrivande. En dag kom-

mer det. Ett kortfattat skrivande, utan grammatik, ett skrivande med 
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enbart ord. Ord utan stödjande grammatik. Vilsna. Skrivna, där. Och 

genast övergivna.21

Hon applicerar längre fram samma tankar på filmskapande:

Man borde kunna göra en viss film. En film med accentueringar, 

tillbakablickar, omtagningar. Och sedan överge den. Och även filma 

detta övergivande.22

Jag känner igen mig i den här svårbeskrivliga längtan efter något annat. Längtan efter ett verk som är 

rörligt och levande, temporärt eller växande, det är besläktat med performancekonsten och 60-talets 

Fluxus-rörelse. Längtan efter att slippa betrakta konsten som varandes, eller det konstnärliga arbetet som 

ledandes fram till, en produkt. Att inte betona slutet, färdigställandet, utan istället att stanna i ”i vardan-

det”, överge slutprodukterna till förmån för framåtrörelse. 

***

Jag undrar: går det att hålla sig ifrån färdigställandet? Det enda sättet att hålla arbetet rörligt är kanske 

att aldrig bli klar. Men färdigställande är en komplicerad fråga. När jag ställer den till Gunvor får jag ett 

sökande svar som handlar mer om hur processen ser ut. Man närmar sig och närmar sig, men när är det 

färdigt? När man cirklat in det väsentliga finns fortfarande spelrum för allt det icke essentiella att ta olika 

former. Detta är nog vad Duras känner så tydligt med boken, det är när den separeras från sin upphovs-

man, låses ner och blir orörlig, som den blir en bok, eftersom hon definierat boken som orörlig, död. 

Nelson har ibland återkommit till ett material efter tio års tid för en ny klippning. Kristina’s Harbour blir 

Kristina’s Harbour revisited och Before Need blir Before need – redressed. Inte så mycket en respektlöshet 

gentemot det egna materialet som ett hundraprocentigt ägande. Det är bara jag som kan veta vad mitt 

material behöver.

Jag inser så småningom att jag jobbar med Fårömaterialet för att jag finner någonting i det spännande, och 

jag måste fortsätta leta efter vad det är. Jag måste låta det ta tid, och lyssna på mig själv i processen.

21 Duras, Att skriva, 64
22 Ibid. 73
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En av sekvenserna i Utsikt inifrån kallar jag för Barnet. Jag har ritat en bild av en stor fontän som avtecknar 

sig i motljus mot några gracila pilträd. Det finns något i bilden som jag tycker om. Jag filmar den långsamt 

uppifrån och ner, först vet man inte vad man ser, sedan tornar siluetten upp sig, ostadigt, för att till sist nå 

upp och förankras i den övre bildkanten. Agnieszka hittar ljudet av ett knäppande plåttak i sitt arkiv, och 

ett annat ljud av en ventilationstrumma som dånar. Det välbekanta knäppandet känns mysigt, som att sitta 

inne i en varm stuga när det regnar eller blåser ute. Ventilationstrummans ljud är hotfullt, som om något 

närmar sig. Vi kombinerar de två ljuden med det sköra ljudet av ett sovande barns andning. Fontänen 

känns hotfull där den tornar upp sig, samtidigt som det känns skönt när den når upp till bildkanten. Den 

här sekvensen lösgör sig från resten av sekvenserna i Utsikt inifrån, börjar leva ett eget liv. Så som den ut-

formats är den färdig, men jag vill göra ytterligare en version. 

Min idé är att förstärka känslan av fullföljande eller release när bilden delats av den svarta silhuetten, 

genom att låta pilträden genomfaras av en vind samtidigt som ljudet av andningen introducerats. Det 

betyder att jag behöver animera träden i bilden, men jag vill ju behålla den skakiga handkamerarörelsen. 

För att få till detta utan att kompromissa med den äkta rörelsen från en spänd kropp (jag vill inte fejka 

kamerarörelsen) som jag upplever skapar mycket av känslan, får jag ta till en teknisk lösning. Jag ritar en 

handtecknad animation i datorn, träden som blåser i vinden, baserat på min ursprungliga teckning. För att 

kunna få in de rörliga träden bakom fontänen behöver jag lägga in dem digitalt, och applicera den filmade 

rörelsen även på den digitala animationen. Jag bygger upp ett bord med två lager, ett undre där jag placerar 

ett stort papper, och ett övre av glas där jag placerar fontänen, utklippt i papper. På det undre pappret ritar 

jag in sex små kryss. Sedan filmar jag den långsamma tiltningen uppifrån och ner tills fontänen hamnar 

i mitten och delar bilden. I After Effects trackar jag sedan rörelsen av kryssen på bakgrundspappret och 

ersätter dem med de animerade träden. På så vis kan jag behålla både kamerarörelsen och djupet i den lilla 

förskjutning som sker mellan de två lagren. Det här är en balansgång. Jag stör mig på när animationer är 

för snygga eller via tekniska lösningar anammar ett bildspråk som tillhör live action. Vid sådana tillfäl-

len upplever jag att jag kastas ut ur upplevelsen av filmen och in i grubblerier om hur man har uppnått 

effekten rent tekniskt. Det är det sista jag vill att någon ska sitta och tänka på. Men jag tycker att jag håller 

balansen här. Det är nog subtilt för att skapa en effekt utan att den effekten lyser och blinkar mot en.

Jag har spelat in när jag nattar min son vid flera tillfällen, eftersom jag älskar våra samtal på kvällarna. Det 

är en bit som har berört mig lite extra när jag lyssnat igenom materialet, och som jag velat göra något av. 

Först nu förstår jag att det är här den ska in. Jag klipper in hans frågor och klipper bort mina svar. Frågor-

na får hänga i luften. 

Ljudet är för brusigt, tycker Agnieszka. Hon tycker att vi ska försöka spela in frågorna på nytt. Vi tar in 
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Otis i studion och försöker få honom att upprepa frågorna. Han gör det tålmodigt, men för mig försvinner 

lite av magin. Det är konstigt, jag upplevde inte att någon magi försvann när jag filade på den tekniska 

och digitala lösning som möjliggjorde rörelsen i bilden. Men i ljudet lyckas jag inte få till samma rörelse, 

mitt hjärta rörs i alla fall inte likadant, när min son ställer mekaniska frågor. Jag resonerar att det bara är 

jag som upplever det såhär, och behåller de nyinspelade frågorna. Men här har jag svårt att bestämma mig 

fortfarande flera månader senare. Det som levde i skissen faller delvis platt när verket läggs tillrätta. Ljud 

utan brus eller äkta samtal? 

Jag älskar det äkta samtalet, det är det jag alltid vill fånga. Jag stör mig på när skådisar ska läsa in konstlat 

“naturlig” dialog. Det hörs alltid när det är fiktion.

***
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- Mamma?

varför svimmade Snövit?

det var ett giftäpple?

men varför tog hon en tugga på det då?

varför...

mamma?

varför ramla häxan ner och dog?

varför var hon så elak?

men mamma finns det nån som är elak, på riktigt?

(gäspning)

(sovljud)
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TVEKAN

... jaget växer, blir rikare och förändras i den mån som det går igenom 

de båda motsatta tillstånden; om så inte vore, hur skulle det någonsin 

kunna besluta sig?

Henri Bergson – Tiden och den fria viljan
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Det går inte att stå vänd åt två håll samtidigt. När jag har min blick riktad utåt för att tyda, tolka eller 

förstå något utanför mig själv, så kan jag inte samtidigt rikta den inåt och veta varför och hur jag ska göra. 

Därför tar det lång tid för mig att nå fram till beslut i arbetet. Att göra förflyttningen mellan inåt och utåt 

kan i sig ta tid, och sen alla växlingar där emellan. Jag koncentrerar mig i långa perioder på att slippa ta 

beslut, så att jag blir fri att arbeta intuitivt. Jag vill stanna i det lekfulla och skissartade. Men så, när det 

blir skarpt läge och verket ska visas upp blir det bråttom att fatta rationella beslut, de tvingas fram på gott 

och ont. På gott, eftersom annars kanske de aldrig blivit fattade, på ont eftersom det ibland är för tidigt att 

besluta. Jag kan inte fatta ett beslut utan att veta säkert att det är rätt, vilket leder till att jag tvekar, provar 

olika alternativ, använder uteslutningsmetoden. Känner, tänker, provar, ändrar mig, känner och tänker 

igen.

Jag läser Henri Bergsons Tiden och den fria viljan. Han skriver om hur jaget förändras genom erfarenheter. 

Hur kan man besluta sig utan att veta vad som är rätt? Jag tänker på något jag läste om performance-konst-

nären Marina Abramovic nyligen. Hon gick ut i en intervju med att hon under sin karriär gjort tre aborter:

...I was certain that it would be a disaster for my work. One only has 

limited energy in the body, and I would have had to divide it.23

Med tanke på hur hennes arbete ser ut är hennes val förståeligt. Hon hade inte kunnat arbeta som hon gör 

om hon hade haft barn, och hennes verk hade inte varit likadana. Men det är intressant att tänka på att 

inte heller hon hade varit likadan, och kanske hade hon inte längre tyckt om sina verk eller sitt tidigare sätt 

att jobba. Vi kan inte se in i framtiden, vi vet inte vad framtidens jag kommer att vilja men chansen ökar 

att vi kan förutse det om vi minimerar förändringen i oss själva. Men om vi ändå förändras, förändras även 

preferenserna för det framtida jaget och då spelar det inte längre någon roll.

Att tveka innebär att föreställa sig två eller flera möjliga framtida scenarier. Bergson betecknar två möjliga 

slutmål som X och Y och beskriver hur vi genom att föreställa oss dem glider igenom en serie tillstånd som 

antingen tillhör det ena eller det andra. De två symbolerna X och Y äger ingen existens, det är bara genom 

dem vi föreställer oss, men tillstånden vi genomlever existerar.

Det är för övrigt självklart, att vi här har för oss inte två tendenser, 

eller ens två riktningar, men väl ett jag som lever och utvecklar sig 

under inverkan av sin egen tvekan, ända tills den fria viljan lösgör sig 

liksom en övermogen frukt.24

23 http://observer.com/2016/07/marina-abramovic-i-had-three-abortions-because-children-hold-female-artists-back/
24 Bergson, Tiden och den fria viljan, 132
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Jag vet inte om jag har en fri vilja. Jag är slav under mitt jag. Mitt jag i sin tur är format av allt jag upplevt, 

alla blickar jag mött, alla tonfall jag hört, alla regniga och soliga dagar, all vind som blåst genom tallar som 

jag har betraktat, alla katter jag smekt, förälskelser jag haft, teckningar jag ritat, isfläckar jag halkat på, 

människor jag känt, människor jag förlorat.

Om båda besluten vore lika möjliga, hur har man då kunnat välja? Om 

bara ett av dem var möjligt, hur kunde man då tro sig vara fri?25

(Bergson påminner mig också om att tid och rum inte är samma sak. Det är lätt att använda ord som 

”spår” eller ”väg” för att beskriva ett tidsligt förlopp. Vi tänker oss vår livsbana som ett ting, en tecknad 

väg på en karta som vi kan visualisera tydligt om vi blickar tillbaka. Men tiden är inte rum, och en tidslig 

förändring eller utveckling är inte ett spår. Det är bara visualiseringsmetoder vi väljer för att enklare förstå 

förändring. )

***

Vem riktar jag mig till i den här texten? Vad sysslar jag med egentligen? Vad vill jag? Vissa saker vet jag med 

säkerhet:

Jag vill inte koncentrera mig på yta.

Jag vill inte producera resultat. 

Jag vill slippa ta spjärn mot det jag inte vill för att förstå vad jag vill.  

Jag försöker igen: 

Jag vill förstå mer om andra, världen och mig själv.

Jag vill hitta metoder för att undersöka det jag inte förstår, och kalla det för mitt konstnärliga arbete.

Jag vill få ändra mig och byta, prova och försöka.

25 Bergson, Tiden och den fria viljan, 136
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Jag vill hitta presentationsformer för ett sökande som inte är avslutat.

Jag vill att andra ska bli intresserade av det jag gör och vilja prata med mig om det.

*** 

Något måste skava, skavet fungerar som en vägvisare. Det är jobbigt att aldrig veta, att alltid tveka. Innan 

allt blir tydligt ger det ett mått av ångest. Men den andra sortens ångest är nog värre. Den där jag bestäm-

mer mig snabbt, upplever att jag måste hålla fast vid mitt beslut, och går ifrån erfarenheten med känslan av 

att ingen brydde sig, allra minst jag själv.

Med Fårömaterialet har tvekan funnits på alla nivåer. Ska den bli till? Vad är det centrala temat? Bör jag 

komplettera materialet eller ej? Ska den bli lång eller kort? Ska den visas i en biograf eller i ett galleri? Är 

den en film? Det krävs tid i den långsamma process som det är att tyda och tolka sitt material i varv på 

varv. Jag är ännu inte helt säker på att jag kommit fram, men jag tror att jag är redo att lämna materialet. 

Nu kan den få vara det den är, ofärdig eller färdig. Materialet har i alla fall getts en färdig-liknande form, 

en film med en titel: Like, what do you sing to your children?
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December 2016. Under ett par års tid har jag ägnat mig övervägande åt att titta inåt för att hitta och for-

mulera mina metoder och mitt eget förhållningssätt. I varje arbete har praktik varvats med reflektion kring 

mig själv och vad jag behöver och vill, såväl som kring de frågor som arbetet i sig ställer. Jag har även låtit 

mitt arbete utvecklas och formas av några visningar med efterföljande samtal, och jag upplever att jag nu 

kommer att behöva lägga tyngdpunkten på den här vändningen utåt.

Jag har arbetat med två större arbeten samt massor av experiment och skisser, och tvekat kring hur de bäst 

bör presenteras. De är alla fragment från samma tankeprocess, en process som rört sig i olika riktningar 

och där de alla kopplar till varandra på olika vis. Jag har försökt att samordna dem alla till en film, och det 

blev svårt på grund av detta, men min obeslutsamhet har mer grundat sig i vilken kontext jag egentligen 

vill befinna mig inom, filmens eller konstens. I linje med hur mina processer ofta startar har jag sett på det 

som polariserat. Och i linje med hur mina insikter ofta tar form en bit in i processen börjar jag nu ana att 

det inte handlar om att välja, utan om att snirkla sig fram på en egen stig någonstans där emellan.

Jag har undvikit att tillägna begreppet narrativ ett kapitel i den här texten, eftersom begreppet dels förvirrar 

mig, dels inte är centralt i min praktik. När jag studerat begreppet har jag insett att det finns två huvudsak-

liga definitioner av det. Den ena definitionen innebär berättande i linjär form. Denna definition är gängse 

inom framför allt litteraturen, dramatiken och fiktionsfilmen. Den andra definitionen hittar jag inom 

konstvetenskapen, och enligt den är narrativ i princip allt som sker mellan en sändare och en mottagare; 

en cirkelrörelse där emellan. Denna definition av begreppet liknar min inställning mer, jag upplever att 

berättelser finns i allt som visas av någon, för någon, och jag vill inte ge det striktare former än så. Men om 

jag inte tagit ställning till det i själva bildskapandet, så blir begreppet däremot relevant i det skede då det är 

dags att presentera arbetet. Det är nu jag behöver klara av att ge en upplevelse av mina tankar och proces-

ser, och detta kan bara göras i form av en berättelse. Antingen en berättelse som framträder genom själva 

formen, visualiseringar av arbetet, referenserna och verken, eller också genom en muntlig eller skriftlig 

presentation, eller ett samtal. En av berättandets funktioner är att hjälpa oss relatera till varandra. Det är så 

vi skapar band mellan oss själva och andra. Jag tycker om tanken på berättandet som ett samtal, en tvåväg-

skommunikation; att sitta och prata. Berätta om något vi varit med om, vad vi känt eller tänkt. Överdriva 

för att locka skratt eller för att förstärka, tona ner för att avdramatisera, skärpa allvar eller uppmärksamhet. 

Lyssnare och berättare interagerar, reagerar på varandras ansiktsuttryck och gestik. Berättelsen framstår 

aldrig som fristående från berättaren i ett samtal. I ett samtal kan man testa sina tankar. Göra ett försök, se 

hur det tas emot, göra ett nytt försök. 
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Magnus Bärtås, professor i konst, har myntat ett begrepp kallat Verksberättelse, eller Work story:

A work story is a written or oral narrative about the forming of mate-

rials, immaterial units, situations, relations, and social practices that 

constitutes, or leads to, an artwork.26

Vi behöver den här berättelsen för att ta till oss konsten. Med den visuella kulturen har det växt fram 

ett slött tittande som är nödvändigt för att klara av den mängd bilder vi exponeras för dagligen. Vi är 

inte längre vana vid att ge oss tid att studera bilder ingående, vi har utvecklat metoder för att blixtsnabbt 

analysera, förstå och också avfärda bilder. Då behöver vi nya metoder för att locka fram engagemang för 

de bilder som kräver tid och eftertanke, locka in betraktaren till ett omsorgsfullt tittande eller upplevande 

som innefattar frågor och reflektion. Engagemanget ökar när vi vet något om upphovsperson, process 

och sammanhang. En verksberättelse väcker nyfikenheten, får oss att stanna upp och fördjupa oss, ger oss 

möjlighet att relatera och och få ett inifrånperspektiv. Jag tänker att en verksberättelse också kan vara en 

rumslig upplevelse utan så mycket språk. 

Februari, 2017. Jag bygger en installation som till form och funktion inbjuder till processer liknande dem 

jag själv ägnar mig åt. Genom symboliska föremål och konkreta visualiseringar försöker jag ge en bild och 

en känsla av mitt arbete, och en förståelse för hur varje del-resultat är en del av en större process. Genom 

att se kopplingarna mellan verken kan man förstå vilka frågor jag rör mig med bättre än om man bara 

ser ett av verken i en avskalad, vit box. I installationen kan man rita, filma och bygga lego vid ett stort, 

runt arbetsbord. På bordet projiceras också mina filmer i anteckningsböcker, i små askar och på ritpapper. 

Bordet är snickrat av grovhyvlade plankor, och projektorerna hängs uppifrån med hjälp av olika långa rör. 

Jag vill frammana en kroppslig eller hantverksmässig känsla genom de grova materialen, och genom små 

mojänger som kroppen känner för att använda, t.ex. penvässare, papper och penna, lego. Opposite House 

projiceras i naturlig storlek på ett ritpapper, den som vill kan sätta sig ner, fatta pennan som ligger bredvid 

och följa filmens handrörelser (ingen vågar dock rita på pappret). På bordet finns också de böcker jag läst 

med bokmärken och understrykningar, mina egna anteckningar, en kamera med skärm där gästerna kan 

prova att filma och se det filmade direkt på skärmen framför sig.

I anslutning till installationen visas också Like, what do you sing to your children? i biosalong. Där visas 

också 40 arrows i bioversion, ljudlagd enbart med ljudet av kolsyra synkat till pilarnas rörelser. 

***

26 Bärtås, You told me, 2010
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Bilder från Förekomst av frånvaro
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INTE EN SAMMANFATTNING
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Jag försöker att bara befinna mig just där jag är, det är nästan en nödvändighet för att inte bli förlamad. 

Varje gång jag glider iväg i tankar på resultat, följder och framgångar märker jag hur det kväver lusten till 

hantverket. Mina händer vill ha något att göra, det får gärna innefatta något rytmiskt eller något där jag 

kan titta noga på det jag gör. Min hjärna vilar i matematiska system och tycker om regler och ramar. Mitt 

undersökande arbete håller mig medveten om vikten av att klara av att gå utanför dessa system, hjälper mig 

zooma in påstådda motsatsförhållanden och ibland avslöja dem som falska. Jag inser sakta att för mig blir 

det viktigt att inte konceptualisera och tvinga in något i lite för tajta ramar, eftersom jag då tar bort något, 

en komplexitet som jag vill ha för att utmana mitt tänkande och som också ligger nära hur livet ser ut. 

Mitt experimentella arbete med animation och video hjälper mig att stanna i mellanrummen, utvidga dem 

och utforska i dem. Mellan rörelse och stillhet, mellan insida och utsida, mellan subjekt och objekt. Här 

testar jag mina egna och mediets gränser, bryter mina egna regler i min egen takt. Ofta är mina upptäckter 

inte nya, bara nya för mig, men genom att jag kommit fram till dem på ett systematiskt, och nödvändigt 

långsamt sätt så vågar jag lita på dem. Kunskapen går in först när jag provat, jag är beroende av kroppslig 

erfarenhet för att förstå.

Att teckning är centralt i min praktik samtidigt som kärnan i mina teckningar till slut hamnar bakom eller 

bredvid, är en märklig motsägelse. Teckning, som i det engelska ordet ”drawing” är ju inte bara en substan-

tivform utan också ett verb. Teckningen är lika nära som långt borta från själva tecknandet. Jag har tidigare 

definierat teckningar som avslutade enheter. Tecknandet av dem förde mig mot avslutandet, men samtidigt 

var det lusten att teckna som lett mig till att påbörja. Jag tänker fortfarande “vad ska jag rita?” ganska ofta, 

men upplever sällan att jag behöver veta varför ett motiv fascinerar mig. Meningen blir synlig, ibland un-

der tecknandet, ibland efteråt, ibland i den fotografiska avbildningen. Jag har sökt efter sätt att arbeta med 

samma rörlighet i animationspraktiken, för att kunna vara närvarande i görandet. Att göra för att få vara 

närvarande. Det är det som är poängen.

Det är en segdragen process att gå från en yrkesidentitet som tecknare, där teckningen blir en produkt, till 

en där tecknandet utgör ett sökande. Och att utifrån en yrkesidentitet som animatör välja att fokusera på 

process snarare än resultat är kanske döden för en karriär. Men min tvekan inför animationspraktiken har 

blivit mindre sedan jag började arbeta med video, och gränsen mellan teckning, video och animation kan 

vara flytande. Det ger mig tillbaka förmågan att leka, pröva och skissa. 

Jag lär mig mycket av att utsätta mitt pågående arbete för andras tankar, tyckande och kritik. Ju mer jag 

utsätter mig för dessa jobbiga upplevelser desto mer lär jag mig hur jag kan använda det som kommer ur 

dem. Mina många långa samtal med konstnären Katarina Eismann27 har hjälpt mig att förstå vikten av att 

27 Katarina Eismann är en svensk konstnär [1957] vars praktik baserar sig i utforskande rörliga metoder och dokumenta-
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göra utan att veta vart det kommer leda, något som hon är expert på genom sitt konstnärliga arbete. Ett 

möte som blev viktigt för mig var det med Gunvor Nelson, vars arbete jag beundrar så mycket. Hennes 

stränga kritik av ett arbete jag låtsades vara klar med ledde till en akut nödvändighet att lyssna inåt mig 

själv för att förstå vad jag behövde göra. Det gav mig insikt i vad det är att fördjupa sig i ett arbete. Att inte 

släppa taget bara för att man vill vara klar, utan att stanna i det tills man är det. Men också att “klar” är ett 

relativt begrepp, kanske kan man bara välja ett vältajmat övergivande, där något kan växa vidare för mig 

eller för verket.

Gemensamt för alla mina arbeten är att jag försöker att behålla det första, nyfikna, det som först tar form 

som en skiss. I sökandet efter meningsfull rörelse har jag lyckats identifiera skissandet som en stor del av 

hela min praktik, och inte som förberedande utan som en autonom praktik. Mitt arbete har börjat handla 

om hur jag kan bevara de här första tankarna som kommer till uttryck i skissen, hur jag kan göra skissen 

presentabel utan att den blir något annat. Fördjupa mig i den, men utan att överproducera. Belysa den 

och samtidigt belysa dess skissuttryck. Den nyfikenhet som finns där i, just för att det var det första som 

tog form, försvinner oundvikligen om man inte är väldigt varsam. De här första tankarna tar ibland inte 

formen av språk förrän mycket längre fram, och då är det nödvändigt att kunna lita till den barnsliga 

fascination som gör att en skiss, en idé, uppkommer.  Med Fårömaterialet gick jag tidvis vilse i min ratio-

nella strävan att identifiera vad den handlade om egentligen. Men sedan visade det sig att processen i det 

här fallet inte handlade om att bestämma det centrala spåret och bygga en berättelse kring det, utan om 

att acceptera att den handlar om och berör flera saker. Några starka komponenter gjorde att jag intuitivt 

drogs till materialet. Samtalet mellan föräldrar. Den bubbla som uppstod i både tid och rum i och med en 

gemensam väntan i en bil. Insidan och utsidan som vi spelade in, kontrasten där emellan. Filmen är både 

ett experiment i ljud och bild, ett gestaltande av rörelser inom ett utrymme och mellan inne och ute, och 

en bild av människor som arbetar för att relatera till varandra. Föräldraskap är en gemensam nämnare som 

gör att vi kan relatera väldigt starkt till varandra med en gång, då det ger oss gemensamma föreställningar 

om det finaste och det värsta. 

Föräldraskapet inspirerar mig mycket i mitt arbete, men jag har tvekat om jag skulle skriva om detta i den 

här texten. Antagligen är det ett gammalt vanligt tabu, det som säger att man (som kvinna) gör klokt i att 

utelämna den aspekten av sig själv om man vill bli tagen på allvar. Detta skulle såklart kunna utvecklas 

till en helt egen essä, och det kanske det också kommer att bli någon gång, men jag vill ändå adressera de 

här tankarna i slutet av den här texten, eftersom det för mig är så kopplat till rörelse och utveckling. Om 

man drar begreppet rörelse till sin spets så handlar det om att vara vid liv, eller om själva livet i sig och 

tion. Hon har varit en väldigt betydelsefull person för mig i min konstnärliga utveckling då hon förstått och förmedlat vikten av 
samtal, och av att ställa sitt arbete i relation till andras. Värdefulla insikter för mig som tenderat att stänga in mig på kammaren.
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Min son i Mammans sida av sängen.
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den framåtrörelse som det innebär. Att skapa rörelse i teckningar eller material, eller i form av frågor som 

söker svar är att levandegöra, men det finns ett sätt att skapa liv som är så självklart att jag inte ens sett det 

under varken det initiala skrivarbetet eller mitt praktiska arbete. Jag har aldrig upplevt livet så starkt, i all 

sin komplexitet, med alla sina svårigheter, sina gråskalor och kompromisser, som efter att jag blev förälder. 

Marina Abramovic hävdar i tidigare citerade artikel att anledningen till att kvinnor inte uppnår lika stora 

framgångar i livet som männen är på grund av barnen. Hon är själv en av de mest framgångsrika kon-

stnärerna i världen, en av de som verkligen flyttat fram gränserna för konsten. ”Det finns framgångsrika 

konstnärer” säger hon, ”de kallas män”. Abramovich väljer att anpassa sig efter den patriarkala värld hon 

lever i, genom att prioritera bort moderskapet för att nå framgång i sin verksamhet. “En personlig lösning 

på ett politiskt problem”, som Carol Hanisch skrev 1969.

 Women are messed over, not messed up! We need to change the 

objective conditions, not adjust to them.28

Men vad är framgång då? Framgång som i berömmelse? Eller som i förståelse? Föräldraskapet äter tid och 

energi, men det skänker perspektiv, håller minnet och inlevelseförmågan aktiva. Att bli förälder gav mig ett 

nytt perspektiv på tiden, på hela livet, på konsten och vikten av att bli den man ska vara. Med barn som 

växer och utvecklas fort blir jag medveten om min egen utveckling eller bristen därpå, och inte minst om 

min egen historia. Hur det var och hur det blev, hur det är och hur det kommer att bli. Det förflutna, nuet 

och framtiden vävs ihop. 

Jag väljer att inte acceptera hur den här världen är stöpt. Jag tycker att den är för hård och rationell. Jag vill 

genom mitt arbete låta de saker vi anser vara små ta plats och tid. Jag vill lära mig att ta det långsamt, titta 

noga på det lilla, jag vill att vi slutar bry oss så mycket om status och yta, så att vi istället får tid till att vara 

med varandra. Jag vill att vi uppskattar varandras närhet, de samtal som umgänget ger upphov till. Jag vill 

inte anpassa mitt konstnärsskap efter marknaden och de värden som historiskt definierats av och för män, 

eftersom jag då bidrar till att de upprätthålls.

Det är knepigt det här med motstånd. Jag vill röra mig framåt, men inte på det sätt som krävs i den samtid 

som är formad av historien. Jag vill inte bli en inverterad bild av det jag inte vill vara, samtidigt som jag är 

beroende av att något skaver för att kunna hitta rätt. 

First she broke the sentence; now she has broken the sequence. Very 

28 Hanisch, The personal is political, en text först publicerad i Notes From The Second Year: Womens Liberation som nu 
finns att läsa på www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html



89

well, she has every right to do both these things if she does them not 

for the sake of breaking but for the sake of creating.29

Motståndet utgör en drivkraft, men det måste framträda som en progressiv kraft, inte en destruktiv. 

Woolfs text, tillsammans med Duras, Birgerstams, Larssons och Cavalcantes, hjälper mig att se en tråd som 

kopplar samman alla komponenter i min process. En tråd som handlar om att låta något vara dolt. Att låta 

något dröja. Att mödosamt förstå hellre än att att hastigt förklara. Frånvaro (av beskrivningar, mallar, svar, 

formuleringar) framkallar ett sökande, och sökandet innebär engagerad närvaro. Det jag gör, gör jag för 

att dels få vara närvarande, dels för att locka fram någon annans närvaro. För att få vara närvarande i nuet, 

i skapandet eller livet måste det finnas otydlighet och frågor. Att inse detta ger mig förståelse för mig själv 

på ett djupare plan. Jag kan bli trött på mig själv på grund av hur jag byter och skiftar. Men nu kan jag 

också se att det finns en kraft i det. Våga vela. Stärkas av samtal. Behöva bekräftelse. Gå sin egen väg. Vara 

beroende av andra. Vara introvert. Leva för relationer. Lyssna inåt och vända sig utåt, om vartannat.

Även när jag fokuserar utanför mig själv utgår mitt fokus från mitt enskilda perspektiv. Det är ju så världen 

funkar, vi speglar oss i andra, och genom att göra det kan vi komma närmare eller längre bort. Jag kan bli 

mina barn blir andra människors barn blir andra människor blir jag. Alla situationer består av rörelser mel-

lan nära och långt borta. Ögonblick av olika täthet, mellan människor och deras omgivningar. Kanske är 

det därför jag tycker om de små situationerna, det personliga berättandet och samtal, därför att det innebär 

direkta upplevelser, närvaro och engagemang. I små situationer kan vi utläsa något om sakers tillstånd på 

en större skala. 

Jag har en sväng kvar att gå. Mina tankar spretar i olika riktningar. Jag har inte tänkt klart, jag vill inte 

tänka klart. Jag är i rörelse. Jag söker något. Hoppas jag aldrig hittar det. 

***

29 Woolf, A room of one’s own, 85
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