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Point of view!
mind-map!!
Historia säger lika mycket om tiden den skrivs i som de ämnen den försöker återberätta. 
Oavsett om den vuxit fram ur folkmun eller vilat på vetenskaplig grund, har den skapats 
utifrån tolkningar av händelser som man ansett tillräckligt intressanta att föra vidare till 
eftervärlden. Vissa händelser och personer har valts ut, och deras inflytande på historien 
har förstärkts, medan andra har glömts bort eller förminskats. Det är utifrån berättelser 
som mina konstverk tar sin början, inspirerad av en viss person, ett föremål eller en 
händelse.  Från vetenskaplig information till motstridiga åsikter, propaganda och myter 
skapas mina konstverk. Konstverken är lika frågande som jag, maktlösa att ta ett beslut 
om vad dom egentligen står för, vad dom vill berätta och vad dom betyder. !!
Narrativ leder till material och en form och färg. Dessa enheter som ifrågasätter och 
samtidigt omfamnar varandra. Jag brukar ställa en och samma fråga till var och en av 
komponenterna för att se om svaren kompletterar varandra. Det är ungefär som att lösa 
ett korsord. Jag gör alltid en version av ett konstverk, materiella misstag och mina 
praktiska begränsningar får synas. Det ska inte misstas av att jag gör mitt yttersta för att 
nå perfektion eller att misstagen i många fall blir ytterligare en enhet och enighet. Jag 
tänker ganska sällan på storleken av konstverken, de blir allt som oftast i naturlig storlek, 
ibland större men omöjligen förminskade. Jag undviker att visa ansikten, i alla fall 
ansikten som kan kopplas till en viss person. Mina verk handlar inte om personen den i 
viss mån gestaltar utan vad den representerar. !!!
Jag använder mig även av objekt istället för personer i min konst. Med objekt syftar jag 
exempelvis till en blomma som är målad på en sköld i porslin i verket Tistel eller en 
mussla som tvingas öppna sig av mekanik i verket Tide. !!
Det är inte att återberätta en historia som är det intressanta för mig utan vad den har att 
berätta om idag. För mig är det viktigt att konstverket ska kunna betraktas fullt ut utan 
kunskap om narrativet jag använt mig av för att skapa konstverket. Det är stämningen jag 
är intresserad av och att konstverket ska kunna betraktas med flera möjligheter snarare 
än begränsningar. !!!!!!
Filippa Wikner!
Master programmet i fri konst!
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Till Gud genom himlens fönster 
-Tredje testamentet !
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Ett fönster mot evigheten 
-Tredje testamentet

”we had made it to the stars and, as the 
saying went, ´there was no God there´ 
only science, only the soviet system” 

!
- Khrushchev?
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“Religion is the sigh of 
the oppressed creature, 
the heart of a heartless 
world, and the soul of 
soulless conditions. It is 
the opium of the people.” 
!
-Marx
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- Leonardo da Vinci
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Spänningen omvärver dem som det damm som rivs upp från marken. Där höjer 
han en hand och vinkar. En tyngd av något slag sänker sig över dem. Historien 
tar två steg framåt bakom dem, tittar uppfordrande på deras ryggar. Stenkniv, 
tänker han, stenkniv och strax därefter satellit. Miljoner namnlösa slavar gav sina 
liv vid byggandet av Egyptens pyramider. Detta tänker han nu. Viljan och tanken 
hos stora män, gudlösa många av dom, i det förflutna. Inför dem ska han snart 
tvingas avlägga räkenskap. Inför teoretiker och konstruktörer. Arkimedes och 
Kopernikus, Galileo och Bruno, Lomonosov och Newton, Kibaltjitj och 
Tsiolkovskij. Vad ska de sedan ge tiden i utbyte för dessa sekunder som 
kosmodromens avskjutningsansvariga nu baklänges räknar ner- tio…sju…tre…
två…ett…Vrålande. Jag hör min väns röst, nästan inte alls förvrängd, i hörlurarna. 
Och jag känner starkare än han hur hårt alla de tjugo miljoner hästkrafterna i 
raketens motorer arbetar för att bryta de band vilka håller honom som jordens 
fånge. Om du återvänder skall jag resa. Om du färdas långt skall jag färdas 
längre. Om du inte återvänder skall jag resa. Om du inte återvänder skall jag 
resa. Om du färdas långt skall jag färdas längre. Om universum sväljer dig eller 
spottar ut dig skall jag först glömma dig och sedan åter erinra mig ditt namn när 
jag går ombord. Ett vanskapt och oerhört vrål rullar fram över stäppen. 
Flammorna söker sig utåt, uppåt. Raketen bryter sig smärtsamt sakta loss från 
startplattan och höjer sig ovilligt upp mot skyn. Så börjar dess hastighet öka och 
där är den redan en strålande komet nu borta ur sikte.  !!
 - Utdrag ur tredje flyghastigheten av Lotta Lotass
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“every totalitarian regime 
forms a type of human being on 
whom it relies for its 
stability. The shaping of the 
New Man is the regime’s 
explicit project, but its 
product is not so much a vessel 
for the regime’s ideology as it 
is a person best equipped to 
survive in a given society. The 
regime, in turn, comes to 
depend on this newly shaped 
type of person for its 
continued survival.”  
!
- Marsha Gessen, framtiden är historia

Rays were blazing through the 
atmosphere of the earth, the 
horizon became bright orange, 
gradually passing into all the 
colors of the rainbow.  !
-Gagrin !
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I enjoyed the rich color 
spectrum of the earth. It is 
surrounded by a light blue 
aureole that gradually darkens, 
becoming turquiose, dark blue, 
violet, and finally coal black.  
!
-Gagarin
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Den 12 april 1961 startade Jurij Gagarin 
sin färd från en rymdbas i Kazachstan. 
Efter en färd som varade i 108 minuter 
och sträckte sig ett varv runt jorden, var 
han tillbaka på fast mark som den första 
människan i rymden någonsin. Detta 
skedde i den 4,7 ton tunga 
rymdfarkosten Vostok 1.!!
Jurij Alexejevitj Gagarin!
Född 9 mars 1934!
Klusjino, Ryska SFSR, Sovjetunionen!
Död 27 mars 1968 (34 år)!
Kirzjach, Ryska SFSR, Sovjetunionen!
Nationalitet Sovjet!
Yrke/uppdra Kosmonaut, pilot!
Titel Överste!
Utmärkelser Sovjetunionens hjälte, 
Leninorden!
Längd 157cm!!
Gagarin omkom under en 
övningsflygning när planet, en sovjetisk 
MiG-15, havererade.!!!
-Wikipedia

!
Allanbama:!
antagligen var sisådär 10 ryssar uppe före Gagarin, en av 
dom kraschlandade i Kina.!!
As-33-15-4-p:!
Jag tror inte att att Yuri Gagarin var den första människan i rymden, men han var den första 
att komma ner i ett stycke i alla fall. Skål på det!!
Skunkjobb:!
Nej det där finns det noll och absolut inga bevis alls för. Inte för att jag tror ryssarna om 
bättre utan de skulle säkert försökt dölja misslyckade uppskjutningar om de hade kunnat 
men det finns helt enkelt inte en tillstymmelse till bevis för att det skedde några sådana före 
Gagarin.!
Läs här https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Cosmonauts och säg sedan förlåt för att du 
sprider dynga.!!
cirkusregeringus:!
Att Yuri Gagarins rymdresa var en succé var väl lite av en slump. De innan honom hade 
inte lika mycket tur. Sovjeter verksamma inom radio har återberättat hur de fångade upp 
frekvenser från rymdskepp vari kosmonauter skrek för sina liva medan deras farkost sakta 
flöt ut i etern, bort ifrån jorden!!
Fri:!
Jag läste en kritik mot att Gagarin INTE skulle ha varit den förste att göra ett helt varv runt 
Jorden därför att han skickades upp österut men landade strax väster om startplatsen. Men 
Jorden han rotera tillräckligt mycket under de cirka 90 minuternas flygtid att han färdades 
mer än 360 grader runt Jorden, sett från t.ex. Månen som att ta sig till månen,liksom att va i 
rymden är att befinna sig 80+ km ovanför jordens yta.!!
Skunkjobb:!
Som jag nämnde i inlägg # 9 så stämmer inte det, Gagarin var förste människa i rymden 
och det där om tidigare misslyckade bemannade uppskjutningar är bara påhitt.!!
Det tycker jag vore lite väl kinkigt att diska någon för men vad ryssarna däremot ljög om i 
decennier var att han inte landade på marken i sin kapsel utan sköt ut sig med katapultstol 
på 7 km höjd och landade alltså inte i kapseln. Enligt dåvarande regler från Fédération 
Aéronautique Internationale så skulle det bara räknas om han landade i kapseln så där 
drog de en rövare men egentligen, bedriften att ha varit först i omloppsbana blir ju inte 
mindre för att han sköt ut sig så jag tycker man kan bortse från den där regeln!!
Hiitsme:!
Stämmer det att han sade "Jag ser ingen gud häruppe" eller är det bara en myt?!!
-Flashback forum!

Vem är han Gagarin, seklets stolthet? 
—SR
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I understand you, 2018 Bless you, 2018 I see no God up here, 2018


