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ABSTRACT
The project Nature, me and the potentially common examines the material culture I am surrounded of and my relationship
to nature through this. I'm in the city, our public space – our second nature, and looks toward the private. I pick out some
parts and create a collection of objects. These items are placed in relation to each other with the hope that we'll find
something in common. What is nature? What is natural and what is constructed? Is that even a pair of opposites? How do
we view our world? How does it look back at us? How do we relate to it? This essay discuss the relationship between human
and the world, and between location, body and mind. Concepts like nature, material culture, public spaces and art as
intermediaries between human and nature is discussed here. It seems that we want to separate and divide most of our
surroundings like culture and nature, mind and body, subject and object, art and craft, and the location and material. Often
is one inferior to the other instead of seeing both as part of each other. The body as part of the intellect, the craftsmanship
as part of the art and the human being a part of nature and vice versa.

SAMMANFATTNING
I projektet Naturen, jag och det potentiellt gemensamma undersöks den materiella kultur jag omger mig av och mitt
förhållande till naturen genom denna. Jag befinner mig i staden, det offentliga rummet – vår andra natur, och blickar även
mot det privata. Jag plockar ut delar och skapar en samling av objekt. Dessa objekt ställs i relation till varandra med
förhoppningen att vi ska finna någonting gemensamt. Vad är naturen? Vad är naturligt och vad är konstruerat? Är det ens
ett motsatspar? Hur ser vi på vår omvärld? Hur ser den tillbaka på oss? Hur förhåller vi oss till den? I denna uppsats förs ett
resoneras kring relationen mellan människan och omvärlden och mellan plats, kropp och tanke. Här tas begrepp upp som
natur, materiell kultur, offentlig miljö och konsten som förmedlare mellan människan och naturen. Det tycks som att vi vill
separera och dela in det mesta i vår omgivning som kulturen och naturen, tanken och kroppen, subjekt och objekt, konsten
och hantverket och platsen och materialet. Ofta står det ena underordnat det andra istället för att se det som delar av
varandra. Kroppen som en del av tanken, hantverket som del av konsten och människan som en del av naturen och tvärtom.
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INLEDNING
Fontän, förkolnad träbit, murartråd, nät, avskuren bit asfalt, tejp, tapet med träimitation, lera, blå plast, ballongrester från
kalas, bambugren, artificiell vind, sandgjutna glasklumpar, gipsplatta, spegel, halvtorkad blomkruka med glittervippa, grön
slang, transparant slang, skumgummi, metallskena, cylinder i keramik, sugrör, melonklyfta, glasskiva, list och pinne.
Att skapa fysiska objekt att placera i världen och tillföra någonting nytt till denna intresserar mig i sig. Mitt görande har gett
upphov till tankar om det konstruerade och icke-konstruerade, kanske även kallat naturen. Jag har tidvis ställt mig kritisk till
mitt eget görande och riktat blicken på min omgivning istället, ofta staden. I detta projekt, Naturen, jag och det potentiellt
gemensamma, låter jag blicken utåt och blicken inåt få kommunicera med varandra.
Mycket av mitt arbete och tankar kretsar kring platsen, staden, strukturer, avtryck, material, rum, vardag, observation och
det gemensamma som formuleras i denna miljö jag går omkring i, och naturens plats i allt detta. Här undersöker jag den
materiella kultur som omger mig. Jag befinner mig i staden, det offentliga rummet och blickar även mot det privata. Jag
plockar ut delar och skapar en samling av objekt. Dessa objekt ställs i relation till varandra med förhoppningen att vi ska
finna någonting gemensamt.
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NATUREN
Vad är naturen? Jag tänker på en urskog men samtidigt blickar jag ut över gatan på grannens trädgårdsland. Vad är
naturligt och vad är konstruerat? Är det ens ett motsatspar?

JAG
Syftar på betraktaren. Då tänker jag främst på människan. Hur ser vi på vår omvärld? Hur ser den tillbaka på oss? Hur
förhåller vi oss till den? ”Jag” kan också syfta till mig som konstnär eller konsthantverkare.

D E T P O T E N T I EL L T G E M E N S A M M A
Jag tänker på att det finns mycket som är gemensamt.

________________________________

SYFTE
Med detta projekt vill jag varken romantisera förhållandet till naturen, inte heller lägga någon slags skuld eller göra ett
ställningstagande med tanke på urbanisering och klimathot och inte heller plantera idén om att återgå till någonting
ursprungligt. Jag vill undersöka relationen mellan människan och den omgivning jag och många med mig möter i staden, vår
natur.

SYFTE MED UPPSATSEN
Med denna uppsats vill jag fördjupa mig inom och resonera kring relationen mellan människan och omvärlden och mellan
plats, kropp och tanke och diskutera hur detta förhåller sig till min arbetsprocess.
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HUR HAMNADE VI HÄR?
Den stora skogen. Tät och granig och dubbelt så hög som allt annat. Marken var som en matta med rödbruna
gamla barr lager på lager. Jag lekte aldrig där. Jag gick bara in en bit för att sedan vända tillbaka av rädslan att
försvinna bort, in i den. En sommar när vi kom till stugan hade skogen huggits ner. Naket och nyklippt stod den
där. Lite generad var nog båda jag och den.
Vi hittade grodägg som vi la i ett gammalt akvarium. De växte upp på bullar och korvbröd. När de fått ben och var
redo hoppade de ut. Ibland levde de inte så länge om gräsmattan var tvungen att klippas.
I trevägskorsningen längs grusvägen mellan sommarstugan och jordgubbsodlingen har någon målat en gul sol på
en sten. Den har alltid funnits där och blivit naturlig i sig. Efter att den stora skogen höggs ner är det även verklig
sol på stenen. Vissa påstår att stenar är kalla, för mig har det alltid varit tvärtom.
På fönsterbrädet stod blomkrukorna uppradade. När ingen såg stoppade jag ner päron eller äppelkärnor bredvid
pelargoniorna. Ibland började det växa. Då var min hemlighet avslöjad. De kärnor jag inte stoppade i krukorna
svalde jag med en pirrande känsla av att de kanske skulle börja växa i mig.

Den stora skogen. Foto: Lars-Erik Käll
Texten ovan är en förkortad version från ett tidigare projekt där jag reflekterar över mina minnen av naturen. Projektet
startade genom att jag fann en leksakskanin jag hade som barn. Det jag aldrig tänkte på då men som slog mig nu, 20 år
senare, var att den gjorts utav kaninskinn. En kanin förklädd i kanin. Kanske ett möte mellan kulturen och naturen, en
översättning av naturen till kulturen för att återspegla på naturen.
Under höstterminen 2014 fick jag möjlighet att åka på ett utbyte till Reykjavik, Island. Jag ville se hur en annan plats skulle
kunna inverka på mitt arbete. Men främst var det landskapet som jag drogs till. På Island upptäckte jag snart hur tydligt
staden sticker ut från övriga omgivningen. Man behövde inte åka lång ut från staden förrän man kände sig som på öde mark
och en väldigt liten människa. Jag kunde ana en annan sorts respekt för naturen hos många jag träffade men också hur
naturen blev ett objekt att åka ut och beskåda genom bilfönstret för att sedan åka tillbaka till staden igen. Vågar man sig ur
bilen är lederna tydligt utstakade med träramper både för att underlätta för människan att beskåda naturen(och inte
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försvinna) men också för att skydda naturen från människan. Att det finns en distans till naturen,naturen som
turistattraktion, konsumtion och skillnaden från staden blir väldigt påtagligt. Väl hemma gick mina tankar till varför inte
uppdelningen av stad och landskap känns lika tydlig och blickar ut över åkrar, skogar med träd i raka led, sandtag och
samhällen och får svaret. Denna relation mellan människan och omgivningen, naturen och staden, ville jag undersöka
ytterligare genom min praktik.

ÄR DET VIKTIGT?
BAKGRUND
natur (latin natuʹra ’födelse’, ’natur’, ’naturlig beskaffenhet’, av naʹscor ’födas’) är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har
ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser. Dessa kan indelas i två huvudgrupper. I den ena åsyftas den
materiella världen i stort (i en extrem betydelse: allting) men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i
form av växter, djur, landformer osv. I den andra åsyftas någots (vanligen något levandes) grundläggande egenskap, väsen eller
egenart.1

Att definiera begreppet natur verkar vara komplicerat även för ordboken men desto mer intressant. Det som många dock
tycks vara överens om är att kulturen skymmer sikten för naturen, alltså för oss människor att se den. Nina Björk förklarar i
Under det rosa täcket att naturen inte står att finna bortom vår uppfattning om den. I vissa samhällen bestämmer religionen
vad som är naturligt och i andra vetenskapen men det som är gemensamt är det att det är människorna som bestämmer det
naturliga.2 Så naturen filtreras alltid genom kulturen och på så vis skriver vi in kulturen i naturen och har svårt att urskilja vad
som är vad. Det får kallas en andra natur.
Det moderna västerländska kapitalistiska samhället har kommit att uppfattas som en andra natur. Det vill säga som något
sprunget ur naturen och lika omöjligt att förändra som naturens lagar3. Vi människor är naturen, uppfann ordet natur,

1

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natur Hämtat 2015-04-01
Nina Björk. 1996. Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. s.82
3
Camilla Flodin. 2009. Att uttrycka det undanträngda; Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning. s.25
2
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påverkar den och påverkas av den, samtidigt som vi insisterar på att möjligheten finns för oss att inte vara det, att ställa oss
bredvid och betrakta, kommentera och kontrollera.4
I Sverige finns allemansrätten för att skydda vår natur och allas rätt att få vistas i den. Den kan ses som en motsvarighet till
den offentliga miljön i staden. Begreppet offentligt rum syftar på att en plats ska vara tillgänglig för alla. Den som önskar har
rätt att vistas där utan att förklara vad denna ska göra och oavsett vem som äger marken, precis som allemansrätten. Det
finns en föreställning om att det offentliga rummet ska vara neutralt, allmänt och tillgängligt. Och kan ses som ett öppet
rum, en andra natur, som är redo att tas i besittning.5 Skillnaden mellan allemansrätten och det offentliga rummet är att de
flesta utrymmen idag i vår offentlighet har skapats utifrån ett specifikt uttryck, har en inbyggd intention.6 Inom en demokrati
är det i det offentliga rummet som makten kommer till uttryck. Men det är också ett rum för diskussion och kritik av makten
och en plats att belysa olika företeelser. Ur denna tradition kommer också den samtida konsten. (Rosendahl, 2015, s. 4)
Att utforska omgivningen genom konst blir till ett motsägelsefullt ställningstagande. Filosofen Theodor Adornos estetiska
teori är den att konsten är en medlare mellan människan och naturen och att endast konsten kan uttrycka den
undanträngda naturen. (Flodin, 2009, s. 20) Och som kan läsas i utställningskatalogen till konstprojektet Residence-in-Nature
finns det en parallell mellan våra förväntningar på konsten och naturen i form av den vilda skönheten, äkta och ursprungliga.
Ur ett modernistiskt tankesystem tillskrevs konsten som bärare av äkthet trots att ett konstverk, liksom varje försök att
skapa en representation, just bygger på det artificiellas möjlighet. (Rosendahl, 2015, s. 6) På detta motsägelsefulla sätt kan vi
dels förstå konsten som naturens motsvarighet, men också som dess motsats.
Den materiella kulturen omformas ständigt. Tidigare handlade agerandet mellan objekt och människa mest om att
interagera med natur, men på senare tid kommer det att handla mer om att interagera med objekt gjorda av människor som
har en inbyggd intention i hur de ska användas. Och vi möter det samhälle som har format och placerat dessa objekt
omkring oss.7 Lyktstolpar, parkeringsplatser och asfalterade vägar blir lika naturligt som träden i skogen, kärret, och stigen.
Skillnaden är den inbyggda intentionen i de av människan konstruerade objekten. Den asfalterade vägen ger en riktning att
följa liksom rödljuset signalerar att stanna upp. Den asfalterade vägen behöver någon som går på den för att bli en väg
medan stenen är en sten och kan behöva människan för att omtalas som en sten men inte en handling för att bli en sten.
4

Lisa Rosendahl. 2015. “Från plats till idé och tillbaka igen” i Residence-in-Nature, utställningskatalog, s. 10
Erik Torvén. Dear process: Arkitektur som kollektiv produktion. Arkitekturens fält och arkitekturens roll i konsumtionssamhället, s. 34
6
Agneta Linton, Christina Zetterlund, och Malin Grumstedt. (red.). 2010. TUMULT-dialog om ett konsthantverk i rörelse, s. 24
7
Tim Dant. 2005. Materiality and society. s. 147
5
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Man kan se det som formhistorikern Judy Attfield påpekar att våra ting utvecklats till något vi upplever som naturligt och
bildar en bakgrund till vår vardag. (Linton & Zetterlund, 2010, s. 19) Så det är inte så konstigt att när vi möter naturen kan vi
inte förhålla oss naturligt till den. Vi kan faktiskt inte heller beskriva den utan våra kulturella associationer. Till exempel tar
naturskildrare hjälp av arkitekturens språk i beskrivningen av urskogen som valvprydda salar och boningsrum. Så bär vi på en
kulturell ryggsäck som talar om för oss vad vi ska se och hur vi ska värdera det vi ser. (Björk, 1996, s. 83)
Uttrycket; jag kan inte se skogen för alla träd, är inte så dumt ändå. Och enligt Sveriges nationalatlas finns det inte längre
någon skog i det här landet, bara skogsbruk. (Rosendahl, 2015, s. 4)

MEN ÄR DET VIKTIGT?
I skrivandets stund pågår utställningen Stadsvandringar på Bonniers konsthall. Det är en utställning som vill skildra livet i en
stad och hur stadsrummet upplevs. I utställningskatalogen går det att läsa att städer idag växer oerhört snabbt. 2008 bodde
för första gången fler människor i städer och tätorter än på landsbygden. Något som skapar frågor kring urbanisering,
migration och kulturell tillhörighet.8
Stockholm on the Move är också det ett pågående projekt i samarbete med Färgfabriken och olika aktörer som undersöker
och prövar nya idéer och ställer frågor om hur Stockholm utvecklas och formas. Här beskrivs staden som begrepp något som
speglar olika frågeställningar som inte bara berör den fysiska planeringen. Städer präglar människors liv, möjligheter att
påverka och leva både på det kollektiva och privata planet. Städerna är de platser där kulturella utbyten sker och ideologier
formas.9
Sommaren 2014 anordnades i Småland konstprojektet Residence-in-Nature initierat av Åsa Jungnelius där sex kulturutövare
från olika discipliner bjöds in till att gemensamt göra konstverk i naturen. I två veckor bodde de vid Ronnebyån och
arbetade. Jag var med som assistent i slutskedet av projektet. Utställningen blev för besökarna en paddlingstur längs med ån
där verken var utplacerade. Här blev de kulturella inslagen i naturen tydliga då längs den idylliska naturen vid ån kunde också

8

Camilla Larsson. 2015. ”Stadsvandringar” i Stadsvandringar: En utställning om städer i förändring, utställningskatalog, Bonniers
Konsthall. s. 6
9
http://www.fargfabriken.se/sv/stockholm-on-the-move Hämtad 2015-03-31
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sågverk och granplantering beskådas tillsammans med den platsspecifika konsten. Utställningen blev som en passage mellan
natur och kultur.
Dessa tre, pågående, kulturprojekt tyder på att stadsmiljön och naturen är ett aktuellt ämne idag som engagerar många och
får ta plats på konsthallar liksom konsthallen letar sig ut i naturrummet. Jag vill bidra med min blick på min omgivning. Jag
vill framhäva hur jag ser det som finns där.
Historiskt sett har det personliga framhållits i konsthantverket som ett traditionellt respektfullt utnyttjande av naturens
resurser jämfört med industrins. Konsthantverket har identifieras som en del av motkulturen och förknippas med
landsbygden, naturen och vardagen. (Linton & Zetterlund, 2010, s. 92) Även om denna syn på konsthantverket förändrats
och konsthantverksfältet ständigt breddas så grundar det sig i en tradition som i det här sammanhanget kan vara intressant
att ta fasta på. Konsthantverket som både kan befinna sig i den materiella kulturen, vardagen, konsthallen eller som
utsmyckning av byggnationer och staden är ett användbart redskap i undersökandet av staden och naturen. Jag kan också
dra paralleller mellan arkitektur och konsthantverk. Båda innefattar en stor materialkunskap, konstruerande och ett arbete
med material som används i vardagen och blir till genom brukandet av dessa, bara lite olika skala.
Man skulle också kunna säga att jag tolkar platsen genom ett konsthantverksperspektiv/språk. Och jag har funderat mycket
kring vad som är konsthantverk och inte, men som Christina Zetterlund skriver i TUMULT handlar den utställningen inte om
vad konsthantverk är utan en diskussion om vad den gör.(Linton & Zetterlund, 2010) Så det handlar kanske inte så mycket
om vad jag är utan hur jag gör eller har gjort tidigare. Den kroppsliga kunskapen om material som har lagrats i min kropp
kanske kan appliceras på mer än teknik och utförande, på min omgivning.
Mitt förhållningssätt till konsthantverk blir att det är lika mycket en process som ett resultat. Glenn Adamson tar upp i
Thinking through craft konsthantverket som ett supplement till konsten, som en förutsättning för den konstnärliga
processen.10 Utan hantverket skulle inte konsten se ut som den gör. Om konsten kan visa fram den undantryckta naturen
tänker jag att konsthantverket kan visa fram det undantryckta görandet som i sin tur lett till att vi inte ser naturen. Mellan
mig och naturen ligger alltid det mänskliga språket. Liksom mellan mig och konsten ligger alltid konsthantverket.

10

Glenn Adamson. 2007. Thinking through craft.
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Så natur är ett komplext begrepp. I vår omgivning är det vi som skapar objekten(även naturen som ett objekt i sig) men
också finns det något inskrivet i de objekt vi skapar som påverkar oss tillbaka. Den natur vi tror är naturlig behöver inte vara
det, de offentliga rummen som en del av vår materiella värld behöver inte vara neutrala och kan på samma sätt ha
intentioner och konsten, konsten blir till samtidigt som denna andra natur.

Och då går vi.
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HUR JAG FÄSTER MIN BLICK PÅ PLATSEN
Jag tänker min process som ett igångsättande och stanna upp. Vid igångsättandet försöker jag ställa mig neutral till min
omgivning, som att vi möts för första gången. Jag slår om min blick till lite skarpare och mer observant. Den blicken
registrerar det som vanligtvis passeras. Det som kanske är onödigt att lägga det minsta tankekraft på för att fortsätta framåt
men ändå är där i synfältet. Jag letar efter någonting väldigt fokuserat och målinriktat men jag vet inte vad. När jag
observerar min omgivning tar jag fasta på mycket som alla redan går och gör, ofta är det en redan påbörjad process jag tar
över.

ARBETSPLATSEN
I detta stadie av projektet är min arbetsplats i ständig rörelse tillsammans med mig. Arbetsplatsen är där jag befinner mig för
stunden. Jag går förbi villaområden, grönområden, byggarbetsplatser, motorvägar, lekparker, höghusområden, skogsdungar
osv. Jag rör mig främst mellan och runt omkring platserna; hemmet(ytterstaden), skolan och innerstaden. Här väljer jag
aktivt att gå framför andra färdmedel. Samtidigt sker ett parallellt arbete i verkstaden med samma rytm som gången främst i
lera. Den ovan nämnda blicken återgår mer och mer till något slags normaltillstånd desto fler objekt, material,
observationer, ytor och strukturer som den samling jag skapar mig inrymmer. Trots att den-ovan-nämnda-blicken används är
det inte förrän jag för bort det jag funnit från platsen där det fanns, in till rummet, som jag verkligen kan se det. Materialet
ramas in av rummet och kan ställas i relation till rummet, mig och det som befinner sig runt omkring.

ATT STANN A UPP
Det stannar upp när det är på platsen. De finns några bestämda enheter som fontänen, vattenmelonen, projektionen, torkad
blomkruka med glittervippa och cylindern men själva verket blir till på platsen, beroende på platsen. I förflyttningen mellan
platser kan även det ses som ett verk i sig. Ofta på en vagn och i lådor i väntan på att packas upp på en ny plats. Rummet får
vara med och bestämma lite och definiera installationen. Allt blir olikt i olika rum.
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OBSERVATION AV PLATS
Efter en tid in i projektet har jag samlat på mig ett bildmaterial. Jag går ofta tillbaka till detta och undersöker vad jag
observerat. Tänker på; gränser, färg som på ett praktiskt sätt sticker ut mot dess omgivning, markering av mark, raka
linjer, fontäner till katter, tigrar i trädgården, lösningar som stöttar växtlighet, fällning av träd/friläggning av mark till
förmån för utegym - olika formande av kroppar.
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DET HANDLAR MYCKET OM ATT FÖRFLYTTA SAKER
Ibland finner jag en mindre del av det jag observerat och väljer att ta med mig till ateljen. Det försigår en cirkulation av
material, föremål och tankar.

Och det handlar mycket om att förflytta saker.
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SAMBAND

Ibland går jag tillbaka och försöker förstå någonting och hitta ett samband, som från
antecknignsblocket ovan och från arbete i ateljen till höger. Jag finner ett samband av
bearbetad yta/obearbetad, nivåer och indelnignar.
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SAMTIDIGT I VERKSTADEN
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ATT KONSTRUERA UPPDELNING
Det tycks som att vi vill separera och dela in det mesta i vår omgivning som kulturen och naturen, tanken och kroppen,
subjekt och objekt, konsten och hantverket och platsen och materialet. Ofta står det ena underordnat det andra. Redan i
upplysningsprocessen separeras den inre och yttre naturen, kroppen och medvetande och konsten och samhället. Det
uppstår ett betraktande på avstånd för att skapa kontroll. Liksom filosofen René Descartes ord, jag tänker alltså finns jag, ger
upphov till detta tänkande och en uppdelning mellan just tänkandet och kroppen där tänkandet förhöjs.11 Marcel Duchamp
som förde över vardagsföremål från en brukskontext till en konstkontext och kallade det konst gjorde i samma stund det
materiella utförandet, hantverket, till en underordnad betydelse i konstskapandet. (Linton & Zetterlund, 2010, s. 44) Men
som Johanna Karlin i hennes senaste utställning återigen ifrågasätter genom att ta in objekt från den offentligt finansierade
institutionerna och tydliggör att det inte är konst. Att objekten får bara vara objekt och att det är arrangemanget som gör
dessa till konst. 12
Istället för att separera skulle man kunna se på dessa binära begreppspar som beroende av varandra eller som en del i en
annan. Lisa Torells text Plats beskriver plats och form som beroende av varandra. Materialet och platsen som något som har
vuxit ihop. Platsen är vi med och skapar och konsumerar, den speglar vår kultur. Materialet definierar platsen(liksom vice
versa). Platser med samma namn tolkas på samma sätt genom en gemensam överenskommelse och materialets intentioner
på platsen. Som parkeringsplatsen, uteplats, utställningsplats och sittplats. 13
Min metod är att promenera för att uppleva min omvärld, platsen. Att välja en annan rytm i staden gör en medveten om den
tänkta rytmen och blir en kulturell handling och ett medvetet val. Promenaden kan bli ett motstånd mot det rationella och
under romantiken blev någonting som skalar bort, skalar ner för att komma åt någonting essentiellt. I Sara Johanssons
avhandling Rytmen bor i mina steg: En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap söker hon efter kroppen som ett
material och inte som en konstruktion, kroppen som en process istället för ett objekt. En kunskapsprocess som länge har
värderats lägre än det intellektuella kunskapssökandet, istället för att se det som förenade och beroende av varandra.
(Johansson, 2013) Att lära sig ett hantverk innebär att gå från regler och resonerande till intuitiv handling. Kunskapen sätter
sig i kroppen och ändrar vår relation till omvärlden. Och kroppen i rörelse ger upphov till ett rörligt platsbegrepp, att gå är
alltså att göra platser och kroppen och intellektet närmar sig varandra.
11

Sara Johansson. 2013. Rytmen bor i mina steg: En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap
http://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/unobstructed-lines-vision/ Hämtad 2015-04-01.
13
http://www.lisatorell.com/2009/_09_Homage_text.htm Hämtad 2015-03-30.
12
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REFLEKTION
Det går att vara kritisk till mitt arbete. Jag tar in delar av min omgivning in till en utställningsplats. Jag vill undersöka
relationen mellan mig och min omgivning men väljer att föra det jag hittar bort, från själva omgivningen. För att kunna se
naturen måste jag föra bort det från naturen. Här försöker jag ta hjälp av platsen och dess benämning, utställningsrum, som
har de intentioner inbyggda i sig som påverkar våra handlingar och kan göra installationen rättvisa.
Likaså gör jag ett urval av vad som ska få vara med i min materialsamling och vad som inte passar in. Och det är mycket som
inte får vara med. Jag skulle kunna liknas med människan som kontrollerar naturen. Jag är i topp. Det som skiljer är att jag
inte har några intentioner att utöva makt. Jag vill snarare tvärtom hitta den lämpligaste representationen för vad som vill
sägas. Som kan beskrivas i Karlins utställning. ”Att tillfälligt förflytta dessa föremål från sin normala omgivning och placera
dem i museet gör det möjligt att stilla begrunda hur det offentliga rummets organisation påverkar vår syn, och hur vår syn
präglar vårt sätt att organiserar oss socialt.” (Hatfield, 2015)
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SLUTSATS
Dagens intresse för egna odlade morötter, krukväxter och långkok på jakt efter en autenticitet och äkthet handlar kanske om
att återerövra en kroppslig relation till vardagen. Att göra den mer konkret och begriplig då detta interagerande med objekt
och material inte har samma äkthet som den en gång haft. Vardagens lågmälda kreativitet, en mängd materiella
formuleringar som omger oss som kanske skulle kunna kallas den nya naturen. I naturen liksom kroppen finns kunskap och vi
vet mer än vi kan tala om.
Vad naturen eller naturligt är vet jag fortfarande inte men det går ju också attresonera som Einar Svedins i Konsten är ett
mystrium. Han målade tavlor med älgar som var tre gånger större än tallarna men hävdade att målningarna under inga
omständigheter var naturliga. Älgarna var ju viktigast i målningen, så klart att de var större. 14

14

Staffan Backlund och Borghild Håkansson. (red.). 2009. Konsten är ett mystrium. s.36
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Då var vi nästan framme.
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APPENDIX
Under examinationen utgjorde installationen en stor del av rummet, som en scen, och stolar var utplacerade så betraktarna
blev likt åskådare till scenen. Objekten var utplacerade så det var möjligt att gå omkring men ändå så pass nära varandra att
det inte var självklart. Projektionen var placerad så att betraktaren var tvungen att stå i installationen för att se den rakt
framifrån.
Vid examinationstillfället var Johanna Karlin opponent. Diskussionen berörde bland annat frågor som vad som är handgjort,
när någonting är färdigt, var betraktaren ska befinna sig i förhållande till verket, värdet på de olika komponenterna i
installationen och vad som händer med objekten efter utställningens slut. Det var en öppen och givande diskussion med
frågor som jag tog med mig under arbetet med vårutställningen.
Under uppbyggnaden av vårutställningen fick jag möjlighet att arbeta på platsen längre än vid examination och
delpresentationer i kursen. Detta ledde till att jag hittade en del nya konstellationer av objekt som blev lite mer satta och
bestämda. Projektionen blev projicerad på en tunn plast vilket gjorde att i vissa lägen sågs den inte alls och i andra var den
tydligare. Det tog inte för mycket uppmärksamhet och styrde inte heller var betraktaren skulle befinna sig som diskuterats
på examinationen. Delarna i installationen blev så pass nära varandra så det var inte många besökare som gick in i den men
jag lämnade en stig som jag visade runt vissa som gärna tittade närmare. Jag la även till en bänk en bit ifrån verket där
besökare kunde sitta och betrakta verket. Det passade väl in på projektet angående distansen mellan människan och
naturen. Bänken blev även en mötesplats för mycket annat än själva betraktandet av mitt verk vilket jag uppskattade och
känns relevant på sitt vis.
Under detta projekt har jag förstått min arbetsprocess i helhet tydligare. De olika faserna och vad ett slutresultat skulle
kunna vara. Mycket är det tiden som bestämmer när någonting är färdigt men att det även är viktigt att det finns möjlighet
till förändring i det färdiga. Objekt kan ha olika värde och det kanske inte behöver vara någonting negativt. Jag har förstått
att de keramiska delarna har varit betydelsefulla för installationen i sig men likaså de funna objekten till de keramiska. Det
blir en spänning mellan det helt handgjorda/konstruerade och det upphittade, eventuellt handgjorda. Att inte riktigt veta
vad som är vad. Det vaga i om jag har skapat cementhögen, asfaltsbiten, eller gipsdelarna upptäckte jag var många som
undrade över under vårutställningen. Inger Molin som var gästkritiker påpekade även detta att allt plock med objekten runt
omkring de keramiska objekten och melonen var en nödvändighet för att komma fram till just dessa och något som kan
utvecklas i fortsatt arbete.
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