
This is a still image version of 
the interactive essay

“Skeva Speglar/Crooked Mirrors”.

To view the interactive presentation 
as it’s meant to be, follow this link (or 

copy paste the adress into your 
browser) to see a version in google 

slides: 

https://docs.google.com/presentation/
d/10_TK5vKoLlSqY5vZ36EWefIkQFF
c_sC3FrIPoWJAg9g/present#slide=id

.g376dccd685_0_7
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Där allt 

Där allt verkar perfekt är det
smutsen som definierar.
Tillgjorda leenden på repeat,
naket och påklistrat, sårbart
och säkert.
Strömmar av stimuli, ytor där
blickar söks och besvikelser
drabbar. Drömmar kan krossas
av slungande höfter.

Jag fyller rummet med tomma
ord. Skrapar på den påtvingade
ytan, falskhet som utgör oss
läcker ut - komplimangen är en
konstruktion.



Där allt 

“Det handlar inte om kläder utan 
min kropp och främst mitt ansikte 
och hållning. Jag vill att folk ska 
tycka att jag är vacker. När jag är 
stressad så river jag mig själv i 
håret vilket orsakar hårförlust 
och påverkar min självbild 
negativt. Jag vet att folk tycker 
jag är vacker och är beroende av 
att veta att de inte kommer att 
sluta göra det.”

Citat från enkätundersökningen 
“Staircase Stracciatella”, 
utförd i september 2017







Någonstans i rummet 
finns en dörr. Den är 
skiljelinjen som avgräns-
ar hela dig. Du går 
genom den oanandes, 
när som helst, och syns.
Finns inga mellanrum,
genvägar eller nöd-
utgångar. Om du är 
snygg ska du veta det. 
Bekräftelsen skär genom 
dig. Är du värd det?
Omedveten och med-
skyldig tror du att 
kläderna sitter utanpå. 



Där allt 

“Det har hänt att självförtroendet
varit så kört i botten att jag inte 
ens kunnat gå ut och slänga 
soporna i sopnedkastet (en resa 
på tre steg, öppna lucka, slänga, 
tre steg till, och sen stänga 
dörren igen) utan att ha på mig 
fina kläder, vara nyduschad,
sminkad och ha håret fixat. Vid 
de tillfällena gick det inte ens att 
låsa upp dörren, det kändes som 
att det var fyskiskt omöjligt att 
lämna lägenheten utan att vara 
iordningfixad, och inte ens då 
ville jag stanna utanför dörren en 
längre tid.”

Citat från enkätundersökningen 
“Staircase Stracciatella”, 
utförd i september 2017







Där allt 

“Jag orkar”

Citat från enkätundersökningen 
“Staircase Stracciatella”, 
utförd i september 2017
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Där allt 

Where everything is thought to 
be perfect, it's the smudge that 
defines.  Forced smiles on repeat, 
bared and arranged, vulnerable 
and confident. Surges of stimuli, 
spaces where glances are 
sought and disappointments 
strike. Dreams can be shattered 
by swinging hips.

I fill the room with empty words. 
Scratch on the contrived surface, 
the fabrication leaks out 
- the compliment is a 
construction. 



Där allt 

“It’s not about clothes but about 
my body, specifically my face 
and posture. I want people to 
think I’m beautiful. When I’m 
stressed I tear my hair which 
causes hair loss that affects my 
self image negatively. I know 
people think I’m beautiful and
I’m obsessed with making sure 
that they won’t stop doing that.”

Quote from the survey 
“Staircase Stracciatella”
active in september 2017







Somewhere in the room 
there is a door. It is the 
dividing line that
specifies your whole 
being. You go through it 
unknowingly, anytime, 
observed. There are no 
in-betweens, shortcuts or 
emergency exits. If you 
look good, you should 
know it. Acknowledge- 
ment is cutting through 
you. Because you’re 
worth it? As an oblivious 
accomplice, you think 
clothes are external.
 



Där allt 

“At times when my confidence 
has hit rock bottom I haven’t 
even been able to take out the 
trash (it’s not more than three 
steps away, open the hatch, 
throw trash, three more steps, 
close the door behind me) 
unless wearing pretty clothes, 
being newly showered, wearing 
makeup and doing my hair. 
Those days I couldn’t even 
unlock my front door, it felt 
physically impossible to leave 
my apartment without getting 
ready, and even then I 
wouldn’t stay outside for too 
long.” 

Quote from the survey 
“Staircase Stracciatella”
active in september 2017







Där allt 

“I can do this”

Quote from the survey 
“Staircase Stracciatella”
active in september 2017




