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Jesper Thour 
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3 december 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jag frågade mamma ”när ska vi skaffa lianer hemma?” 
När jag såg beundransvärt och nyfiket på 

orangutangerna på Borås djurpark när dom slängde sig 
och lekte i lianerna.  

För en apa ville jag och skulle jag bli. 
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Skapandet av en värld med referenser till verkligheten 
 Inspiration av djur- och naturbeteenden 

Jag känner igen mig i naturprogram 
Jag vill skapa en värld att gå in i där besökaren vid första ögonkastet kanske inte förstår eller känner 
igen sig i rollerna emellan karaktärerna och perspektivet eller i sättet det är presenterade på. I denna 
till synes oförståeliga värld vill jag ändå ha lite referenser till verkligheten till exempel från djurriket. 
Jag brukar kolla på naturfilmer där jag ofta känner igen mitt eget beteende men också andra 
människors beteende. Våra likheter fascinerar mig på det sättet att jag blir nyfiken på hur nära vi 
egentligen är andra arter och vill undersöka detta närmare. Jag visar ofta djur och deras beteende 
tillsammans med en människa för att kanske påpeka just dessa likheter vi har och hur lätt det är att 
förstå att vi också bara är djur.  

Apor och andra djur har alltid fascinerat mig, jag har känt igen mig i deras beteende och deras sätt 
att vara mot varandra. När jag kollar på naturdokumentärer ser jag hur vi människor inte har 
kommit någon vart. En del tror att vi är så himla överlägsna alla andra arter, och skiljer oss från 
naturen, som att vi inte hör till den, som att naturen och vi jobbar mot varandra. 

Som antropocentriker, som utgår från att människan är över allt annat i världen, att världen är 
skapad för oss1. Vilket gör att vi inte hör till den utan allt annat hör till oss.  

Detta skulle då betyda att om människan skulle förintas från jordens yta skulle jorden inte längre ha 
ett syfte och därmed självdö, vilket den håller på med redan nu. Om detta sätt att se världen skulle 
vara riktigt skulle det betyda att det som människan behöver just nu är att förintas. Vilket kanske i och 
för sig är sant. 

Jag tänker mer som holistikern2, där summan av delarna aldrig är större än helheten och att ingenting 
kan beskrivas utan kontext. Här är individen obetydlig, det är helheten som är det viktig. På detta sätt 
tänker jag också om min konst, att utan varandra är det ingenting men med allt annat är det nånting. 

 
 
 
 

                                                
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Antropocentrism 
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Holism 
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Få besökaren aktiverad både fysiskt och psykiskt 
Jag tror att fysisk aktivitet skapar psykisk aktivitet. Jag vill att det ska ta lång tid för besökaren på mina 
utställningar att bli färdig. Jag vill att dom ska bli tvingade att gå runt, titta upp, böja sig, leta efter fler 
detaljer som kanske får dom att förstå nånting dom annars inte tänkte på. Jag vill att det ska vara 
besökarens vilja till aktivitet som gör att dom ser nya saker. Att besökaren inte ska se allting med en 
gång. Besökaren ska gå ut från utställningen med sin vän och vännen ska säga ”såg du det där?” och 
inte förstå alls vad vännen menar och måste därför gå in igen. Jag vill med detta se skillnader i hur 
människor ser olika saker och därigenom tolkar in olika saker, vilket jag tror är väldigt vanligt i den 
verkliga världen där vi ser det vi vill se och tolkar in saker därefter, och får vår världsbildbekräftad. 

Det som händer när vi rör oss på ett sätt vi inte tänkte oss eller är vana vid, tror jag sätter igång 
hjärnan så att vi blir en mer tänkande besökare vare sig vi vill eller inte. Det jag vill med detta är att 
besökaren ska bli mer engagerad i vad som händer i rummet, vad som händer i dom själva och 
kanske börja tänka på vad jag, som konstnär är ute efter. 

Detta försöker jag skapa genom att ha många verk på en yta så att besökaren inte kan se allt på en 
gång. Jag har också olika skalor på mina verk och därigenom skapar jag en skev bild av hur saker och 

ting hänger ihop.  

 

 

 

Till exempel detta stora verk, som är ganska påtagligt när 
man kommer in i rummet. Det är uppbyggd som en liten 
scen eller boxningsring. 

Vid scenkanten står det ett verk till, som har en helt annan 
skala. Detta missar många av besökarna men hör av andra 
att det finns där och måste därför gå in igen. Eventuellt 

byter dom uppfattning om vad dom tror att just denna del av utställningen handlade om. Scenen eller 
boxningsmatchen har fått en liten publik av hetsiga 
män.  
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Relationerna emellan 
Det ”ingenting” mellan det ”någonting” är det som skapar det ”någonting annat” som gör verken 
spännande, som gör livet självt spännande utan det någonting emellan oss skulle vi inte vara 
någonting annat än en stor klump som inte är någonting alls. 

Jag tror inte man kan läsa mina eller någon annans verk utan kontext och i relation till 
nånting annat. Det är relationerna som gör det. Jag läste på Wikipedia om holism3 ”summan 
av delarna är aldrig större än helheten och att ingenting kan beskrivas utan kontext.” Här är 
individen obetydlig, det är helheten som är det viktiga. Detta tror jag på, i alla fall när det 
gäller att läsa konst eller åtminstone min konst.  

 

 
 
Verken och sammanhanget 
Utan sitt sammanhang eller kontext blir verken ingenting, bara materiel som har potential. 

I varje nytt sammanhang, rum eller kontext blir mina verk nya verk. Dom får en ny mening, dom vill 
nånting annat än förra gången. Gruppdynamiken blir annorlunda bara dom flyttas lite närmare eller 
lite längre ifrån blir deras motiv eller mening en helt annan. 

För verk blir det inte förrän dom får sitt sammanhang, verk blir det inte förrän dom får sin mening, 
förrän dom är tillsammans. Som en cirkus, som packar ihop sitt tält, låser in sina djur i burarna, 
släcker strålkastarna och stänger av popcornmaskinerna, inte är en cirkus längre utan bara en rad 
olika vagnar som väntar på nästa stad dom ska tömmas på och vagnarna inte längre behövs. Dom är 
bara tomma lådor på hjul, som väntar på att detta nya ställe förlorar sin gnista och mening så att dom 
behövs och är viktiga igen. 

Till skillnad från en cirkus, som blir likadan varje gång dom packar upp i dom nya städerna så blir 
min cirkus en helt ny varje gång jag tömmer mina vagnar så blir det en helt ny cirkus med nya viljor, 
nytt manus med ny repertoar. 

Alla sammanhang och sammansättningar av folk jag hamnar i är en helt ny stad. En ny stad där jag 
måste etablera ett nytt företag och försöka förstå vad just denna staden behöver för att jag ska kunna 
vara kvar och varför jag skulle vilja vara kvar i denna stad, om det är värt för mig att skapa ett företag 
här, kan mitt företag tjäna nånting på att bosätta sig här och hur mycket är jag beredd att offra. 

Det är så här jag måste tänka när mina verk hamnar i ett nytt sammanhang, när jag bygger upp dom 
på nytt i en ny kontext. Vad vill dom i detta rum? 

                                                
3 https://sv.wikipedia.org/wiki/Holism 
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Denna dynamik jobbar vi med ständigt att försöka passa in i olika sammanhang och försöka 
erbjuda det jag har och det dom andra behöver för att deras städer ska kunna överleva. 

Men vissa reser bara runt med fullpackade vagnar på hjul. Att vara en cirkus och flytta runt 
mellan städerna, vilken frihet att våga, att våga tömma sina vagnar på nytt hela tiden, packa 
ihop och dra iväg till en ny stad och veta att den förra staden är beredd att kolla på cirkus 
igen. 

Men en stark rotlöshet infinner sig, om jag bara är cirkus finns ju ingen fast plats att lugna ner 
sig på.  

 

 
Lita på att jag inte vet  

Att följa karaktärer och återkomma till dom 
När jag skapar mina verk har jag ingen aning om vad dom vill med mig eller ens med sig 
själva. Det kan vara en liten gubbe, som tittar bakom sig. Det kan säga väldigt mycket i och 
för sig. Men för mig händer det inte så mycket med denna figur eller vad det nu kan vara 
förrän den hamnar i sitt sammanhang när jag har fått leka lite med den och lärt känna den, 
fått reda på vad den själv vill. Sen återkommer många av mina karaktärer i flera olika verk 
och i helt nya verk varje gång dom visas upp. Karaktärerna är med hela tiden. Dom är en del 
av mig och är viktiga för mig. När jag har byggt dom så har sympatin för dom förstärkts, även 
om jag vet att dom vill onda saker, så förstår jag dom utan att hålla med dom.  

Dom stora figurerna går också ofta sönder, vilket ger mig möjlighet att umgås med dom på 
nytt och lära känna dom, samtidigt som det ger en möjlighet att bygga om dom så att dom 
säger nånting helt annat. 

 
Djur 

Jag tror att människor får mer sympati för djur, jag får det. Djuren är helt oskyldiga. Dom 
har väl inte gjort något ont? Vi människor däremot gör allt av egoistiska anledningar, som att 
jaga för att vi själva vill äta, skörda för att vi själva vill äta. Djur däremot jagar för att dom 
själva vill äta, skördar för att dom själva vill äta. Ett exempel på ett djur som följer med mig 
som karaktär och symbol för någonting annat är lejonet;  

Man säger att lejonet är djungelns konung. 

Lejonen vi tänker på är en stor katt med stor man som gäspar på savannen och det är precis 
det den gör. För mig är lejonet en symbol för manlig lathet som tar åt sig äran för att vara 
den som tar hand om familjen, världen och löser alla problem, men som bra ligger ner och 
väntar på att honan ska komma hem med mat och ta hand om ungarna.  
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Hanen anstränger sig först när han blivit försvagad och utslängd från sin grupp, när en 
lejonunge av manligt kön växt sig så stor att han blir ett hot mot den manliga ledaren av 
gruppen måste dom slåss tills den ena av dom ger upp och måste ge sig av för att hitta en ny 
hona att påbörja ett harem med och framför allt någon som kan ta hand om honom. 

 
En boxare/man i gröna handskar och byxor mot det stora, lejonet. Boxaren/mannen parerar 
en rak höger från lejonet. Paret verkar stå precis bredvid eller kanske till och med i vattnet. På 
boxarens/mannens sida finns en skog och på lejonet är pannån omålad. Vad är det då 
mannen slåss mot ett sätt att vara, han slåss mot en förväntan om att vara ”mannen”, han 
lägger inte bara ifrån sig det utan måste slåss mot det för att lägga sig och försvinna. Bakom 
honom växer skogen det som ger oss syre och gör att vi kan överleva, det som ger oss en 
framtid, bakom lejonet ingenting, bara tomhet, ingen framtid och inget som ger liv. 
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Män, nakna, kroppar, våld 

Spegelneuroner upptäcktes av misstag av forskarna, Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi och 
Vittorio Gallese i universitetet i Parma, Italien4.  

Dom skulle se hur neuroner i makakers hjärnor reagerade när aporna gjorde vissa rörelser såsom att 
gripa saker eller plocka upp saker. I en paus tog en av forskarna en frukt från skålen, som aporna 
hade plockat ifrån och man såg att neuronerna, som reagerade på när aporna själva plockade upp 
saker reagerade också nu. 

Forskare har också upptäckt att detta neuron finns även i människohjärnan.  

Spegelneuroner har vi för att lära oss alla motoriska rörelser och förstå miner och annat som vi 
behöver för att överleva i ett samhälle. Spegelneuroner sätts igång när vi ser tydliga rörelser hos andra 
människor eller hos det som påminner om oss själva, det som ger sympati. Jag tror att nakna kroppar, 
som beter sig på olika sätt, framförallt ett våldsamt sätt, då sätter spegelneuroner igång och vi 
reagerar mot det vilket gör att besökaren kanske blir mer aktiv och berörd på att annat sätt än om 
man inte fick det. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 https://fof.se/tidning/2006/8/artikel/hjarnans-speglar 
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Kulisser  
Ingenting är det som vi tror, allt som jag är säker på stämmer aldrig. Besviken på världen, att den 
alltid är tvärtom mot det jag trodde jag visste. Allt är bara tolkningar av oss. Från tiden när vi tolkade 
världen som att det var någon högre makt, som gjorde att grödorna växte för att vi gjorde vissa saker, 
som dom högre makterna ville. Det var sanningen då. 

Nu har vi den ”riktiga” sanningen för att det är ”viktiga” människor som säger att allt är som det är, 
dom kallas forskare. Förr va det exakt samma sak – det var ”viktiga” människor som sa att världen 
såg ut på ett visst sätt, dom kallas präster. Vi ”vanliga”, ”oviktiga” människor har alltid haft lika liten 
eller stor makt. Om majoriteten av oss tror på dom ”viktiga” då är det sanningen. Sanningen är en 
demokrati om vi bestämmer oss för att rösta fram andra viktiga människor kommer världen vara en 
helt annan. 

Med mina verk försöker jag beskriva världen eller iallafall min värld. När jag har flyttat ut mina 
målningar i rummet har jag behållit det tvådimensionella och arbetat med dom som kulisser för att 
förtydliga en värld, som aldrig är vad man vill eller tror den är. 

 

 

 
Som här, där har jag flyttat ut motivet från målningen men bevarat den platt, liksom en kuliss som 
står lutad på två ben. På samma sätt som en teaterscen använder kulisser för att ge sken av vad 
någonting är, gör jag likadant. Men jag ger besökaren eller publiken en chans att gå bakom och 
avslöja kulissens falskhet. 
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Roller med tydliga karaktärer 
 
PROTAGONIST = HUVUDPERSON, STÅR INFÖR EN KONFLIKT SOM MÅSTE 
LÖSAS, KRÄVER ENGAGEMANG OCH EMPATI 

ANTAGONIST = KARAKTÄREN (ELLER SITUATIONEN) I OPPOSITION, DET 
HINDER SOM HUVUDPERSONEN MÅSTE ÖVERVINNA  

HJÄLPAREN = DEN KARAKTÄR ELLER SITUATION SOM HJÄLPER 
HUVUDPERSONEN ATT ÖVERVINNA HINDER 
  

Det som är spännande med dessa tydliga karaktärer är att jag tror att vi läser in dom i allt vi 
ser oavsett vi vill eller inte. Jag vill med mina verk, eller karaktärerna i mina verk, blanda upp 
lite bland karaktärerna vem som är vem. Men ändå inte för mycket så att alla är neutrala för 
då försvinner spänningen, utan jag måste gå balansgång lite, besökaren ska vid första 
ögonkastet se att den är hjälparen och den är antagonisten och så vidare men genom att 
kanske gå en runda eller läsa en text till verken börja tvivla på sina första instinkter och se om 
det igen. Detta gör också förhoppningsvis att dom stannar längre och tänker längre. Aktiveras 
lite längre. 
 
 
 
 
Förklaring är efterkonstruktion (förstå vad jag har gjort efteråt) 

/ att tänka efter efter 
lekandets förmåga  

Att leka är ett sätt att förbereda sig för framtiden. Vi liknar det vi inte riktigt förstår i leken för att lära 
oss. Jag är inte helt säker på vad jag håller på att lära mig men när jag stannar upp leken och backar 
ser jag alltid något nytt som jag försöker lära mig inför min framtid. 

Är verken mina lekkamrater? Eller medarbetare? Eller bara fragment av mitt undermedvetna, lite 
som drömmar? 

I någon radiodokumentär hörde jag att man numera tror att drömmar fungerar på samma sätt som 
när barn leker. Att man försöker lära sig saker. Man har till exempel sett att samma del av hjärnan 
aktiveras på små barn, som drömmer, som när barnen försöker lära sig att gå. Lite konstigt i och för 
sig eftersom jag drömmer om att flyga ibland vilket känns, rent spontant, ganska onödigt att öva sig 
på. 

Men uppbyggnaden av mina utställningar kan påminnas lite om drömmandet på det sätt att jag 
kanske inte förstår vad jag håller på med förrän jag avslutar, backar tillbaka och försöker analysera 
vad det är som har hänt och vad det är som dessa undermedvetna fragment har försökt lära mig. Det 
jag gör när jag bygger upp utställningen eller installationen är egentligen bara att jag testar hur alla 
verk pratar och vad dom pratar om med varandra från olika perspektiv. Det är bara ett lekande som 
vägar att en helhet växer fram och en installation blir till. 
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En text, som blev till av min senaste installation/utställning, tror jag vill berätta för mig hur jag ska 
lära mig att bli fri från dom förväntningar som läggs på mig utifrån hur jag ser ut, vilket kön jag har 
och vad jag kommer ifrån.  

 

Pojken 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jag ställer in mig i min kö  

så kanske jag hamnar rätt 

dit jag hör till 

äntligen är jag på toppen 

jag har fångat friheten 

jag bär den på mina axlar  

 

distrahera slutet bakom stängda dörrar  

mannan betalar tillbaka skulden  

han har gett upp  

låter det hända  

det enda rätta  

 

med kraft från skolgården reser vi  

så länge båten går  

är lejonet lugnt  

geväret med  

 

med min piska obrukbar 

står jag bakom allt det jag kallat hem  

ser förbi det  

”farväl” 

till det jag skulle styra  

med ett nytt ansikte och en fullpackad väska flyr vi iväg 

 

rollen har jag ärvt 

rollen jag kämpat för att nå 

jag är äntligen i ringen 

men vill därifrån 

jag skadar och skadas 

 

vi kämpade en gång mot varandra 

jag är lejonet 

som föder mig 

och fåglarna som flyr dit slutet är oundvikligt 

 

bakom det jag försöker glömma  

finns mina drömmar om vad som annars kunde vara  

inget vackert men kanske annorlunda  

att fiska upp bäckahästen från där jag kom  

att bli nerspydd i en växt som utnyttjar mina behov av att överleva 

att kroppen spricker upp på grund av att jag matat det som finns där längst in 

ett annat slut  

en annan mening  

ett annat mål  

eller kanske exakt samma 

 

nu är vi på samma sida  

en gång över och under  

nu jämna  

utanför  

att aldrig komma tillbaka 

en hägring är det som finns kvar  

 



  12 

slutord 
I denna uppsats om mitt konstnärskap har jag försökt förenkla det jag håller på med så att jag kan 
beskriva det i text, vilket jag egentligen inte vill ska kunna göras.  

I min konst, eller i allas konst, finns det nånting annat än det vi kan säga och berätta i ord. Så ska det 
få vara. Men texten har gett mig en syn på konsten och berättandet om processen som jag inte hade 
innan och förhoppningsvis dig som läsare också. 

En lite större klarhet i vad som för mig är det jag försöker berätta kan ge mig möjlighet att utveckla 
dessa tankar och idéer om konst som jag annars kanske skulle fastna i. 

Det jag kommit fram till i denna text tror jag är att jag arbetar mycket med min roll som jag tros 
förväntas av mig och som jag själv förväntar av mig och hur jag hanterar det.  


