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Att börja på konsthögskola var som en protest mot min arbetarklassbakgrund, dvs att 

inte vara en samhällsnyttig medborgare. Under mina år på Kungliga Konsthögskolan har 

denna bakgrund nästan fungerat som en protest, som en motreaktion mot en känsla av 

skuld, i att inte vara en bidragande skattebetalare/medborgare. 

Jag kommer från Enköping, en småstad, uppvuxen i ett radhusområde, den så kallade 

svensson idyllen. 

Där var de flesta arbetarklass, alla hade vanliga jobb en mamma och en pappa och två 

barn typ.  

I detta område var det skam att sticka ut, alla som bodde där var och kanske fortfarande 

är det man kallar för "värklighetens folk". (Anna Odell) 

Konst var inte direkt någon del av vardagen i detta område, eller i Enköping som stad. 

Här var och är det jobb som gällde/gäller. 

Min pappa är byggnadsarbetare och min mamma jobbar på ICA, lika så min syster och 

min Mormor. Farmor jobbade på bilprovningen och min Farfar på Backo, Enköpings 

stolthet och min morfar på en annan mekanisk verkstad. 

Ingen i min släckt har tidigare studerat på högskolan. Alla har haft ett vanligt jobb, ett 

jobb där man är en samhällsnyttig medborgare. 

Tidigt i min uppväxt fick jag lära mig att om man vill ha något, så får man jobba för det. 

Detta implementerades redan från sex års ålder, om man städade sitt rum så fick man 

sina tio kronor: En idé om att inget kommer gratis och att man inte bara får något här i 

världen, utan man måste jobba för det. 

Det viktigaste för mina föräldrar var att man fick ett jobb. Dom hade inga höga krav, 

bara jag fick ett vanligt jobb, så att jag kunde klara mig själv och göra rätt för mig i 

samhället. 

Jag hade ett möte med studievägledare, då det var dags att välja gymnasium.  



Jag sa att jag ville ha en stor verkstad där man fick bygga vad man ville. 

 Hon sa att det inte fanns någon sådan utbildning på gymnasienivå. 

Därför gick jag hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri på gymnasiet så att jag 

kunde få ett jobb direkt efter skolan.  

Jag plågade mig genom utbildningen, men mest höll jag på med musik för det var det jag 

tyckte var kul. 

Direkt efter gymnasiet fick jag också jobb. Jag arbetade på Nilssons trävaror i Bro på 

deras specialsnickeri. Vi byggde allt inom specialsnickerier som folk kan tänkas vilja ha. 

Jag gick upp fem på morgonen och kom hem fem på kvällen pendlades från Enköping till 

Bro. 

Jag vantrivdes, bullret från maskinerna vrålade som stridsflygplan dagarna i ända och 

dammet åt sig in i lungorna och de tidiga morgnarna och den eviga rädslan av att fastna 

i någon maskin eller att såga av sig fingrarna. Faktum var att på alla snickerier jag var på 

hade någon sågat av sig något finger. 

Jag jobbade där i fyra år tills jag fick tinnitus av allt buller. Ett konstant tjut blev som en 

del av mig, jag hade fått med mig de bullrande maskinerna hem!  

Jag gick till doktorn som sa att jag förlorat bastonerna på höger öra och att jag nu mera 

var extra känslig för höga ljud. Och att om jag inte ändrade mitt yrkesval, utan fortsatte 

jobba där, så skulle det bli värre. 

Det var då jag bestämde mig för att säga upp mig, det var inte värt att plåga sig igenom 

livet på det sättet. Arbetsmiljön var numera en mer outhärdlig och hyvlarnas dån skar 

genom minna trumhinnor som knivar. 

Jag var tvungen att komma därifrån, det gick inte längre. 

Skammen att säga upp sig var dock för stor! Att svika mina kamrater och att svika 

samhället. Tinnitus är inget som syns på utsidan och det är svårt för folk att förstå den 

skadan. 



Jag stod med pendelkapen och kapade två tum och tänkte, ska jag kapa av mig handen så 

jag kommer här ifrån?! Det går snabbt, sen kan jag sjukskriva mig och gå på A-kassa. Jag 

kan inte vara kvar, det går inte! Veckan efter sa jag upp mig i stället för att kapa av mig 

handen! Ett bra beslut så här när jag tänker tillbaks på det. (Vet inte om de ska vara 

med)?  

Den veckan jag sa upp mig så var det arbetare där som lade om taket på snickeriet. När 

jag klev ut genom snickeriets dörr, den sista arbetsdagen, så hördes en röst ovanför mitt 

huvud 

-Det kommer att gå åt helvete för dig! 

Jag tittade upp och där stod takläggaren som hade hört att jag sagt upp mig. 

-Vadårå?! Sa jag 

-Hur fan kan du vara så jävla dum att du sagt upp dig från ett heltidsjobb? 

Det kommer att gå åt helvete för dig, fattar du inte de! Vad ska du göra nu? 

-ÄÄÄ jag ska dra till Indien och hitta mig själv! 

 Jag skiter i de här! De är fan inte värt de. 

Han skrattade  

-Det är de dummaste jag hört, men lycka till du! 

Tack sa jag och åkte där ifrån för sista gången. 

Jag drog till Indien i tre månader och kom sedan in på Stenebyskolan där jag lade 

grunden för den praktik jag arbetar med i dag, metall och trä.  

Och en har det inte gått åt helvete! 

Min process, skulle jag beskriva, är en undersökning och ett experimenterande med 

olika existentiella grubblerier, saker jag ofta tänker på eller oroar mig för som jag 



försöker bearbeta genom olika material för att på något vis försöka kommunicera hur 

jag tänker. 

Ofta börjar det med att jag grubblar över något t.ex. bostadsbristen. Vart ska jag bo och 

vad ett hem är och vad består det av? Detta var frågor som jag tänkte mycket på under 

min tid på Steneby. Och som jag visste skulle bli ett problem om jag skulle flytta till 

Stockholm och börja på Mejan. 

Vad behöver man för att bo? Vad är den minsta kvadratmeter ytan man kan bo på och 

fortfarande ha livskvalité? Jag byggde ett litet hus på två kvadrat; en meter hög en meter 

bred med en liten vedeldad kamin och ett stort fönster på ena sidan, som man kunde 

dra efter cykeln. 

Det enda man kunde göra i det lilla huset var att sova, äta och värma sig. Allt man 

behövde för att bo. Jag drog runt på det lilla huset och bodde på olika ställen i Dalsland. 

Sedan tog jag det till Enköping och bodde i en park där. Folk passerade och frågade en 

massa frågor. Jag svarade och tog samtidigt reda på vad ett boende består av och hur 

andra ser på det. Ett slags pågående undersökning med hjälp av betraktaren. 

En annan viktig del i processen är hur jag fattar beslut, dvs om jag ska göra ett projekt 

eller inte. Jag pratar med en massa människor om projektet, innan jag börjar. Testar 

iden på olika personer. Jag berättar om idén och om det startar en slags diskussion så 

tänker jag att det är ett projekt att gå vidare med.  

Därefter börjar jag skissa med tusch, snabba skisser, kollar på Youtube och Google. 

Sedan bygger jag skalenliga modeller och samlar material. Särskilt i verket Recyclable 

var detta en avgörande punkt, då återvinnandet av material var konceptuellt och 

ekonomiskt väsentligt. I containrar på Skeppsholmen hittade jag mycket av det som 

behövdes; en rostfri tank, en kraftig motor samt gallerdurk. 

På Skeppsholmen började dessa material/objekt dyka upp som skänkta från en högre 

makt. Sjuttio procent av allt material till maskinen kommer från återvunnet material 

som jag hittat på Skeppsholmen, vilket jag också tycker passar bra in i projektet. Att den 

är byggd av just människans (institutioners) slit och släng. 



 Att göra verken själv är viktigt för mig, det ligger en värdighet i det; eller en stark 

värdering eller ett värde. Det/den värdet/igheten tror jag kommer från min 

arbetarklassbakgrund, där man värderar det man byggt själv högt; kanske för att man 

aldrig haft råd eller möjlighet att anställa andra som kan göra det åt en. En stolthet i att 

jag har gjort det. Inom arbetarklassen är en smutsig hand med ett fast handslag att 

eftersträva. 

Så klart handlar det egna görandet också om kontrollbehov, dvs friheten att inte vara 

beroende av andra. En frihet att kunna skapa vad jag vill inom ett tidsbegränsat och 

rumsligt ramverk (som man visserligen får förhandla om när man slutar Mejan). 

Värdet av att göra saker själv, hämtad från min arbetarklass bakgrund, har påverkat 

hela min utbildning. Det är svårt att beskriva dessa sociala subtila strukturer för den 

som inte rört sig mellan dessa klasskikt.  

När jag kom in på Mejan så hade jag svårt att navigera socialt. Jag såg ut som alla andra 

men man kunde skilja mig från dom andra när jag öppnade munnen. Jag trampade 

ständigt i klaveret. Folk blev tysta, tittade bort och började prata om annat. Min 

professor frågade mig vid ett av våra första möten vilken klassbakgrund jag hade. 

Jag svarade, arbetarklass. 

Han sa: ”Det märks, för du har en helt annan attityd och har pratat om pengar hela tiden, 

det gör man inte här. Dessutom visar du inte mig den respekt som andra gör, i det att jag 

är din professor.” Och jag svarade: ”Men vi är båda bara människor”. 

Här har folk inte det problemet i regel, så det är inget man partar om efter som det inte 

är ett problem. 

Nu efter fem år på Mejan så har jag till viss del lärt mig att anpassa mig till dessa 

parallella världar, men det är en påtaglig skillnad, den är så stor så det är nästan som att 

åka till ett annat land med olika värderingar, olika språk och olika attityder. 

På senaste tiden har jag tänkt vidare på värdet av att göra saker själv, till frågan om 

vilket ansvar jag har som individ, på grund av den frihet jag upplever att jag fått här på 

skolan. Vad är den enskilda konstnärens (människans) och konstnärens 



(mänsklighetens) roll och ansvar, i den pågående miljöförstöringen; dvs om nu jorden 

kommer att vara obeboelig för vår art redan inom hundra år? 

Vilka krav kan ställas på en konstnär, en människa i detta scenario? Mina senaste två 

verk Fuel for Future och Recyclable experimenterar med dessa frågor.  

Den första maskinen Fuel for Future är en undersökning kring utsläpp från fossila 

bränslen och hur man kan minska dessa. Maskinen består av tre plexiglasrör. Dessa är 

hopspända mellan två kompositskivor med hjälp av långa gängstänger.  Dessa tre är 

sammankopplade med hjälp av kopparrör så att gasen kan passera genom dessa. I alla 

tre rören är det vatten. I plexiglasrör ett skapas gasen, i plexiglasrör två renas gasen och 

kyls för att filtrera bort vatten och i plexiglasrör tre samlas gasen och antänder med 

hjälp av en gnistgenerator. Panelerna är kopplade till maskinens första rör där 

stålplattor är placerade. Från sex stycken solcellspaneler 250 w styck skickas ström 

genom de rostfria stålplattorna. På så vis kan maskinen klyva vatten till väte och syre 

och skapa bränslet HHO. Bränslet som produceras demonstreras genom att det antänds 

var tjugonde minut och som resulterar i en kraftig men kontrollerad explosion. 

2017 var maskinen placerad på ett bord av rostfri plåt på Galleri Mejan. På två av 

väggarna hängde sex stycken solcellspaneler – tre på varje höger/vänster om maskinen 

– som samlade upp det annars bortslösade galleriljuset för att omvandla det till el, som 

sedan strömmade in i femton rostfria plattor som var placerade inuti det första 

plexiglasröret. Gasen expanderade där och bubblade in i det andr plexiglasröret där 

gasen kyldes och renades, innan det bubblade vidare in i det sista plexiglasröret, till 

uppsamlingskammaren. 

Jag valde att demonstrera detta experiment genom att bara antända gasen i stället för 

att driva ett fordon. Innan antändningen ljöd en syren tre gånger och sedan kom en 

kraftig explosion som fick rummet att skaka. Explosionen gav en slags kroppslig 

påverkan, på en millisekund ändras känsloläget i kroppen till panikläge men sedan 

skrattade alla av en slags lättnad. En rusch av adrenalin som sedan drog sig tillbaka till 

ett lugn.  

En explosion framställd av vatten, samma vatten som vi till 75% består av. Det vatten 

som vi troligen utvecklats från, kanske till och med från Big Bang… 



Den senaste maskinen Recyclable tar sin utgångspunkt i befolkningsökningen. Om vi nu 

kommer att bli åtta miljarder människor 2020 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_befolkning#/media/File:World-

Population-1800-2100.svg) samtidigt som de beboliga områdena blir färre hur ska vi 

tänka och göra då? Kanske kan jag lämna plats till någon annan, och hur skulle det i så 

fall funka? Hur skulle den som vill kunna lämna jordelivet och samtidigt göra miljön en 

tjänst? Hur skulle min egen död kunna bli användbar snarare än ångestladdad? 

Undersökningen resulterade i ett pågående experiment som omvandlar den mänskliga 

kroppen till bränsle i form av biogas och gödsel. 

Instruktionsmanual: 

Obs! Maskinen får endast användas av den som fyllt 18 år och tagit ett medvetet och 

frivilligt beslut om att omvandla sig själv till bränsle. 

1. Kliv upp på maskinens arbetsyta och placera fötterna på fot-symbolerna. 

2. Stå med rak rygg och nacke, sträck ut armarna och placera händerna på 

aktiveringsknapparna. 

3. Placera huvudet mot bultpistolens mynning och tryck in aktiveringsknapparna så att 

spetsen penetrerar kranium och hjärna. 

4. Dragluckan kommer nu automatiskt att öppnas och kroppsmaterialet ramla ner i 

kvarnen som består av 62 stålblad samt en industrimotor. 

5. Genom en automatiserad process framställs en massa som genom undertryck förs 

upp genom ledningar för inblandning av mikroorganismer, rötning och utvinning av 

biogas. Då all biogas tagits till vara återstår endast ett näringsrikt rötslam som kan 

spridas på åkrarna som gödsel, ge nytt liv och därigenom är det naturliga kretsloppet 

slutet. 

 

Fuel for Future var ett försök att ställa frågor kring energifrågan, genom en maskin som 

framställer vätgas med hjälp av solenergi. Detta är inte en fungerande maskin i 



betydelsen att den löser något, men det är en demonstrationsmodell och i alla fall ett 

försök att framställa ett bränsle. 

Under arbetet funderade jag bland annat på Herons ångkula som skapades åren strax 

efter Kristus födelse. Detta var en modell som demonstrerade att ånga kan flytta ett 

objekt. Den var en fungerande demonstrationsmodell, den användes inte då i något 

praktiskt syfte. Detta kanske för att det fanns billigare alternativ.  

I början av 1800-talet byggdes den första ångmaskin som användes för att pumpa ut 

vatten ur gruvor, ett arbete som tidigare gjorts av oxar. Och senare användes 

ångmaskiner till att driva fabriker och sedan förverkligades det moderna industriella 

samhälle vi lever i idag. 

Inget av detta hade, tänker jag, varit möjligt om inte Heron experimenterat med vatten 

som bränsle. Alltså gjorde hans maskin, som enbart ansågs vara en meningslös modell, 

det möjligt att inspirera industrialismen och dess fabriker.  

 

Som konstnär kan jag också experimentera med modeller eller gestalta idéer som kan 

inspirera ett annat sätt att förstå och vara i världen än den logik som verkar inom 

industrialismens efterverkningar.  

 Även om det i dag verkar osannolikt så kan det om femton år ha blivit en självklarhet. 

Så varför använder vi inte vätgas som bränsle i stället för fossila bränslen? 

Enligt berättelser på internet, som kanske framför allt är uppdiktade, så beror det på att 

oljebolagen köper upp alla patent och stoppar dessa och till och med att folk som 

experimenterar med detta plötsligt försvinner eller blir mystiskt mördade. 

Så är det kanske eller så är det inte så… För min del är det viktigt att som konstnär 

försöka experimentera/undersöka, andra sätt att vara och verka utanför konsumtionen. 

Även om jag inte är utbildad fysiker så tänker jag att det är viktigt att frågor som 

traditionellt behandlats inom fysiken, ställs och undersökas inom andra yrkeskategorier.  

En viktig källa för information för mig, som jag tidigare nämnt, är Youtube. Där lär jag 

mig mycket (information som jag lätt kan ta till mig av då jag har dyslexi)  om 

verkstadsmekanik, elektronik, kemi och om konst. På Youtube finns det en mängd olika 



hobbyingenjörer och privatpersoner som experimenterar med en massa olika 

energikällor. Ett nätverk av extrema entusiaster som inspirerar varandra. 

Vissa frågor, är för mig, viktigare än andra för att de inte går att sluta tänka på, till 

exempel: Vad är det för mening med utveckling ifall mänskligheten går under? Vad är 

det för mening med någonting när vi alla kommer att utplånas och allt mänskligt liv 

försvinner? Om vi nu vet det, varför gör vi inte någonting åt det eller åtminstone 

försöker göra någonting åt det? 

En anledning är kanske att vi inte kan leva med ovissheten inför slutögonblicket. En 

annan är kanske att vi litar på att experter, forskare eller vetenskapsmän: De skall lösa 

problemen åt oss alltmedan vi andra fortsätter jobba våra vanliga jobb och leva våra 

vanliga liv. Det ger mig en känsla av att vi kanske bara lever i förnekelse och okunskap. 

Är det för att dessa frågor så lätt ger en en känsla av maktlöshet?  

Det är här mina funderingar på individens ansvar kommer tillbaka. 

Jag undrar vad som händer om man inte tar tag i det innan det är försent. Då glaciärerna 

har smällt och havsnivåerna övertagit landytor som då blir obeboeliga och människor 

och djur tvingas fly. Och det är ju knappast meningen med livet, i alla fall inte någon 

munter mening. Eller så kan man tänka på det och undersöka andra sätt att vara i 

världen. 

De flesta har ju fullt upp att leva när de ändå lever, till exempel arbetarklassen. Och det 

kan kanske förefalla ”enklare” eller tillräckligt svårt. Att bara vandra genom livet 

ovetandes, knega på och göra som man blir tillsagd och inte ifrågasätta någonting, bara 

flyta med. För att tänka på undergången och känna maktlösheten inför den gör ju bara 

att man blir deprimerad.  

 

Det största hotet mot mänskligheten är nog mänskligheten själv. Jag tänker att vi till stor 

skapat vår egen undergång av den anledningen att vi inte vill acceptera eller ens tänka 

på den. Eller så har vi inte haft förmågan att kunna förstå att om vi släpper ut tonvis med 

miljögifter så kommer världens hav att bli sjuka osv. 

Frågan som vi måste ställa oss tycker jag är: Om vi nu har haft kapacitet att skapa vår 

egen undergång, kommer vi då ha kapacitet att stoppa den? För egen del tror jag att vi 

skulle kunna göra det om vi verkligen ville, men eftersom hotet är så abstrakt för de allra 



flesta lär det dröja tills situationen blivit riktigt allvarlig innan något görs. Och då kan det 

vara försent, i alla fall levbart försent. Eller är det inte redan försent? 

Antagligen sker ingenting, för det finns inte lika stor profit i att försöka stoppa det som 

det gör att fortsätta producera. De rika och giriga har inget intresse att göra det då 

kapitalismen bygger på tillväxt. Troligtvis tänker de inte på det utan lever precis som 

alla andra bundna till kapitalismens och funderar först vad som händer i morgon i 

morgon. ”Det är inte vårt problem en, så varför bry sig?” 

Och kan man eller bör man ens ta ansvar för framtiden? 

I vissa delar av kinesiska städer är luften redan så förorenad att man måste bära 

andningsmask större delen av sin vakna tid. Men i stället för att försöka stoppa 

utsläppen så skapar man munskydd (i en mängd olika versioner, tex att det blir en 

designpryl och designen gör att man tjänar mer pengar än på ett munskydd som 

fungerar och ser ut som ett munskydd). 

Sommaren 2017 ringer en kollega till mig som jobbar för ett svenskt 

industridesignföretag. Han vill ha min hjälp att bygga en prototyp. 

De har fått i uppgift att skapa en produkt, som ska rena luften över spjälsängen för att 

punktvis kunna rena luften för nyfödda barn i Kina, så att dom får möjlighet att andas 

ren luft under deras första månader i livet. En produkt som alltså skapas på grund av att 

vi i västvärlden producerar våra produkter i Kina. 

Så i stället för att lösa problemet och sluta överproducera så att luften kan bli 

utsläppsfri, så skapar man ytterligare en produkt, där svenska företag kan tjäna ännu 

mera pengar på dom som är utsatta av oss och våran konsumtion. 

Denna utveckling är i vilket fall som helst svår att stoppa då alla förändringar inom 

produktionen är mycket kostsamma samtidigt som vi tydligen alltid måste producera 

mer och mer.  

 

En viktig frågeställning som jag ansluter mig till: Står människan verkligen i centrum för 

allt? Eller kan det vara så att vi precis som andra arter dör ut på sikt? Helt enkelt vi 

kanske inte ens är menade att finnas för alltid? Det är vi som dödar andra arter, som 



förorenar och förstör och som tror oss gå före framför allt annat. Och allt detta är vi 

medvetna om idag, men vad gör vi åt det? 

De flesta skulle svara att de källsorterar eller så köper de bara ekologiskt, något som har 

en marginell eller ingen effekt och som enligt mig egentligen enbart sker för att döva 

vårt dåliga samvete eller få oss att tro att vi gör någonting åt saken. 

Men vad kan man göra då? 

Som konstnär har jag rent hypotetiskt möjligheten att ägna min tid åt vad som helst. För 

den skull är det inte alltid som konsten känns/ är eller bör vara meningsfull. Jag har ofta 

undrat vad som är meningen med konst. Finns det över huvud taget något som gör den 

viktig i något avseende? Är det bara ett tidsfördriv för den övre medelklassens barn? Ett 

sätt att bygga på och stärka sin sociala status och sitt kulturella kapital samtidigt som 

man redan har pengar nog att klara sig? 

På så sätt har jag kommit fram till att det enda viktiga, vettiga eller yttersta för mig att 

jobba med är klimatfrågan. Eller åtminstone belysa den, från olika håll.  

För mig är detta betydelsefullt och kanske ett slags ansvarstagande som konstnär: Jag 

vill skapa något som belyser de viktiga frågorna i dagens samhälle och inte bara 

producera ännu ett objekt för konsumenterna att köpa. Att det skulle vara allt är en 

tanke jag inte står ut med.  

Det sägs att konstnärer först blir kända efter sin död och blir förevigade genom dessa 

verk. Och det är ju ett västerländskt sätt (som jag hämtat från bl.a. Da Vinci) att möta 

tanken på döden, dvs att bli förevigad. Men som det ser ut idag är inte ”för evigt” för 

evigt. Enligt vissa forskare kan det eventuellt röra sig om högst 100 år.  

 

 

 

 

 

Referenser Youtube. Varning starkt innehåll!! 



https://www.youtube.com/watch?v=pzwO-uFZWOI 

Kycklingindustrin. 

https://www.youtube.com/watch?v=HA1dVYyXc8Y 

Cruel, baby chicken meat 

https://www.youtube.com/watch?v=sRr7HD8rkJE 

 Red Meat Processing Technologies 

 https://www.youtube.com/watch?v=a3GFjKo1FPM 

Scott - Automated Lamb Boning System 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=za2dsB0qrMg 

Captive Penetrating Bolt Gun Cattle Stunner. Bult pistol. Slakt av kor. 

https://www.youtube.com/watch?v=pG2IbkYQfw4 

Overpopulation: Will we run out of space? BBC 

Newshttps://www.youtube.com/watch?v=VUTP93qWV7I 

Could We Control Human OVER Population? | Earth Lab 

https://www.youtube.com/watch?v=wG7R1SOupJg 

Hon vill dö, men får inte (konstnär) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm-GMG8L-Po 

Beyond Life: Managing Your Right to Die | Dr. Allan Saxe | TEDxPlano 

https://www.youtube.com/watch?v=B7ehf6CmG4Y 

SVT Debatt - Aktiv dödshjälp 

(15:26 15:40) 

https://www.youtube.com/watch?v=oQLJu_1W8Bo 

Konstnärliga referenser 

Bas Jan Ader 

I'm Too Sad to Tell You (1971) 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ1U3XbEzR4&t=68s 

https://www.youtube.com/watch?v=pzwO-uFZWOI
https://www.youtube.com/watch?v=HA1dVYyXc8Y
https://www.youtube.com/watch?v=sRr7HD8rkJE
https://www.youtube.com/watch?v=a3GFjKo1FPM
https://www.youtube.com/watch?v=za2dsB0qrMg
https://www.youtube.com/watch?v=pG2IbkYQfw4
https://www.youtube.com/watch?v=VUTP93qWV7I
https://www.youtube.com/watch?v=wG7R1SOupJg
https://www.youtube.com/watch?v=Jm-GMG8L-Po
https://www.youtube.com/watch?v=B7ehf6CmG4Y
https://www.youtube.com/watch?v=oQLJu_1W8Bo
https://www.youtube.com/watch?v=KQ1U3XbEzR4&t=68s


in search of the miraculous 

https://www.youtube.com/watch?v=aqJTellOG3I 

"Do It" by Damien Hirst 

https://www.youtube.com/watch?v=p4ZvChAUYLQ 

Machine Turn Quickly1916-1918 by Francis Picabia 

Marina Abramović: Advice to the Young 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ck2q3YgRlY 

Wim Delvoye Cloaca 

https://www.youtube.com/watch?v=aqJTellOG3I
https://www.youtube.com/watch?v=p4ZvChAUYLQ
https://curiator.com/art/francis-picabia
https://www.youtube.com/watch?v=8Ck2q3YgRlY
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