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Inledning 

Med denna text så försöker jag närma mig idén om hur konst opererar genom osäkerhet och 

misslyckanden. Men också att dessa företeelser inte bara är knutna till konsten, utan också till hur vi 

relaterar till vår omvärld. 

I mitt arbete så verkar jag spendera mer och mer tid med att bara sitta och titta på delar och 

yttringar av min process. Vad är det jag ser framför mig? Vad är det egentligen och vad kan det bli? 

Lager på lager skalar jag bort de förväntningar som jag hade när arbetet började. Jag försöker att 

inte tvinga fram något. Min inverkan är i stället resultatet av min blick och erfarenhet - hur känns 

och uppfattas ett material eller gest? Vilka associationer ger materialet? Om jag vill se innehållet i 

ett föremål så bryter jag loss sektioner för att blottlägga vad som kan tänkas finnas bakom. Om jag 

istället upplever att något i stunden är ointressant så väljer jag kanske i stället att dölja det. Varför 

inte gjuta in det i gips? Eller sänka ner det i ett podium? Jag vill att föremålen blir främmande för 

mig. Är det inte först då, utan förutfattad mening, som vi faktiskt kan börja se vad som finns 

framför oss? 

Medan detta arbete pågår så stämmer jag av det med vilka associationer det ger. Det spröda 

material som en 3D-skrivare adderar till en utskrift som en form av byggställning blir ett eko av 

draperiets veck medan de lager som skrivarhuvudets nål lämnar efter sig påminner om sediment i en 
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utgrävning. Någonstans här möts olika världar och ger ledtrådar om hur arbetet kan gå vidare. 

Parallellt så läser jag om vad det är jag gör - vad är en 3D-utskrift, vad är ett veck? 

Det blir med andra ord en växelverkan mellan ett aktivt skrapa bort vad jag tror mig veta om 

något och att sedan på nytt ge ett förslag till en ny definition.  

Mycket av det jag skriver om i den här essän är inte direkt om konst. Men principerna, 

aktionerna kanske är de samma? 

Förskjutningar 

Mitt första minne är av ett ljus och en känsla. Ljuset minns jag som typiskt för en sommardag 

och hur det fyller rummet. Min blick är riktad uppåt. Så jag måste ligga på rygg, för det är inte 

obekvämt. Ett ansikte kommer in i mitt synfält. Vem det är minns jag inte, men jag minns en 

upplevelse av att det var någon jag kände igen, någon familjär.  

I efterhand har jag återkommit till det här minnet. Vad var vad? Från när var det? Jag har 

försökt att förstå det här minnet, vilket har fått mig att sätta namn på saker. Detta har i sin tur 

förändrat minnet. Är inte minnet förresten som en gammal kopieringsmaskin? Där, om du 

fortsätter att ta en kopia av kopian av en bild, den till slut löses upp och alla detaljer försvinner. 

Dess bristfälliga reproduktiva tolkningsmöjlighet är otillräcklig för att göra annat än att förvanska 

bilden ytterligare med varje ny kopia. Eller en JPEG som med sin komprimering reducerar sig 

själv varje gång du sparar om den? Så fort du drar dig till minnes något så sparas minnet om, över 

det gamla minnet, men inte så som det kanske ursprungligen var utan som en kopia av den 

senaste gången - nu - som du mindes det. På detta sätt konstrueras detta mitt tidigaste minne i 

omgångar och sediment, men originalet är borta. När jag drar slutsatsen att ansiktet som lommar 

över mig är min storebror, som på den tiden brukade vara med oss varannan vecka, så genererar 

detta en ny upplevelse av vad minnet var. Denna nya tanke kanske är något som inte finns i 

originalet. Ett minne är en kontinuerlig reproduktion. 
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Denna osäkerhet inför sakers tillförlitlighet är, för mig, inte reserverat till minnet. När jag som 

liten, med kritor, tecknade himlen lila och gräset brunt, slogs det snabbt fast att jag är färgblind. 

Färg för mig är en binär relation mellan ett ständigt katalogiserande - alla pennor och färger är 

märkta, och en upplevelse av världen där färg är och förblir namnlöst. Att vara färgblind är för 

mig att tvivla på om jag har förstått världen på samma sätt som mina medmänniskor. 

Om du och jag skulle tala om en specifik adress i stan, och du beskrev den utifrån dess färger - 

gult hus, grön port, etcetera - så skulle detta inte säga mig mycket. Som färgblind skulle jag 

aldrig göra den ansträngning det innebär för mig att lista ut vilken färg som huset faktiskt har, än 

mindre lägga det på minnet. Jag skulle ju ändå inte kunna vara helt säker på att jag får det rätt. 

Men du verkar göra det så lätt! Däremot skulle jag antagligen få förlita mig på annat för att 

orientera mig. Minnas vilka barer och affärer som finns på bottenvåningen och om huset ligger 

innan eller efter den och den gatan. En förskjutning har upptäckts mellan oss, en instans där vi 

aldrig kommer vara säkra att vi förstår varandra. 

Detsamma kan sägas om känslor. Så fort någon sätter ord på vad den känner så förändras det. 

Den affekt upplevelsen av känslan är, ersätts med ordet, ett koncept med egna associationer. Sedd 

på en skala, så går det från en kännande/inkännande upplevelse till något som går att tala om och 

därmed förmedlas. Det blir på något sätt intellektualiserat: När jag säger ‘jag älskar dig’ så har 

jag redan skapat en distans till min upplevda förälskelse av dig, om än bara i stunden. Affekten 

kan aldrig få plats i en enskild definition. Även om ordet och affekten inte helt korresponderar; 

Så använd ett skohorn för att få det att passa! För du behöver till slut sätta ord på dina 

upplevelser. För dig själv och för att förmedla dem till dina relationer. Det är därför vi går till 

psykologer: För att få hjälp när vårt affektiva tillstånd har tagit ifrån oss möjligheten att börja 

bygga ett index av ord som får vår existens att hålla samman. Det är därför vi visar vår konst. 

När jag skriver om affekt så menar jag det som ett liminalt tillstånd. En tanke innan språket, 

eller ett kännande innan känslorna. Skriver jag ‘ilska’, ‘kärlek’ eller ‘rädsla’ så är det begrepp 

som är lika hårt knutna till vårt språk som de är till upplevelsen av den stimuli som är deras 

orsak. Se bara hur vårt känsloliv förändras beroende på vilket språk vi tänker med. Och inte bara 
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känslorna! Tänk bara på hur du helt plötsligt lägger tungan annorlunda i munnen. Språket är i den 

här kontexten ett uttryck för den definierade känslan. 

(Vår relation har också då blivit tyngd av alla de associationer som ordet bär på. Associationer 

som antagligen inte är detsamma för dig som för mig. Precis som att min idé om färgen blå 

kanske inte är den samma som för dig. Men på samma sätt så stärks vår känsla av samhörighet 

när vår förståelse av ett ord överensstämmer).  

Tröskel 

Att sätta ord på saker, känslor eller annat, är också att söka dess skillnader.  

Jag sitter i samma rum som du. Utan att säga något kan vi dela en stund. Kanske att denna 

oformulerade upplevelse ter sig samma för oss båda, kanske inte. Om vi talar om det med 

varandra så klär vi inte känslorna i ord så mycket som att vi i stunden definierar avståndet till 

varandra. Jag säger då något i stil med att: ‘det är så nice här med dig’ och antingen håller du med 

eller inte. Men oavsett hur mycket du och jag försöker hitta vad det var vi kände där och då så är 

ögonblicket förbi, och vad vi beslutar att vi kände är en förhandling om vad vi ville att det var 

och vad vi med samtalet skapar mellan oss i stunden. 

För mig spelar det dock ingen roll. Det finns ett värde i vad jag själv upplever i stunden. Det 

odefinierade. Jag upplever då till exempel en gemenskap med dig för att jag känner igen 

någonting i dig. Jag befinner mig i ett inkännande och upplevande tillstånd. Ett utdraget tillstånd 

av att befinna sig på tröskeln till något greppbart. Om jag bejakar detta i stället för att sätta ord på 

saker och ting, och därmed särskilja mellan dem så uppdagas likheterna. Skillnaderna kommer 

senare. I stället för att definiera vad som sker, och därmed skapa en distans mellan mig och vad 

jag upplever, så väljer jag att försöka vara kvar i det. Det samma gäller för min syn på konst. 

Metod 
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Mitt första minne är av ett ljus och en känsla. Ljuset minns jag som typiskt för en sommardag 

och hur det fyller rummet. Min blick är riktad uppåt. Jag ligger på rygg, för det är inte obekvämt. 

Ett ansikte kommer in i mitt synfält. Vem det är minns jag inte, men jag minns en upplevelse av 

någon jag känner igen, någon familjär.  

I efterhand har jag återkommit till det här minnet. Vad var vad? Från när var det? Jag har 

försökt att förstå det här minnet, vilket har fått mig att sätta namn på saker. Detta har i sin tur 

förändrat minnet. Är inte minnet förresten som en gammal kopieringsmaskin? Där, om du 

fortsätter att ta en kopia av kopian av en bild, den till slut löses upp och alla detaljer försvinner. 

Dess bristfälliga reproduktiva tolkningsmöjlighet är otillräcklig för att göra annat än att förvanska 

bilden ytterligare med varje ny kopia. Eller en JPEG som med sin komprimering reducerar sig 

själv varje gång du sparar om den? Så fort du drar dig till minnes något så sparas minnet om, över 

det gamla minnet, men inte så som det kanske ursprungligen var utan som en kopia av den 

senaste gången - nu - som du mindes det. På detta sätt konstrueras detta mitt tidigaste minne i 

omgångar och sediment, men originalet är borta. Ett minne är en kontinuerlig reproduktion. 

När jag som barn tecknade en himmel som var lila och ett gräs som var brunt, så är jag säker 

att min ambition med det inte var att ta mig någon konstnärlig frihet. Förmodligen styrdes jag av 

vad de andra barnen gjorde och den uppmärksamhet de fick när dagislärarna kunde känna igen 

vad de ritade. Jag var med andra ord intresserad av att göra en representation av vad som var min 

vardag. Kritorna och pappret är verktygen för en social teknologi som, då som nu, ger mig 

tillgång att förmedla denna föreställda vardag till andra, men också, om jag gör det tillräckligt bra 

även ger mig en ökad social status i min omgivnings ögon.  

Det mest informativa i detta visade sig vara mitt misstag som jag inte kunde hjälpa, en glitch - 

för att använda en term för datagrafik - eller varför inte mitt idiosynkratiska uttryck. Med detta 

‘misslyckande’ så sker en förskjutning mellan teckningens intention och vad vi som betraktare 

kan tänkas utläsa av den. Mellan dess tekniska utförande och den missvisande färgskalan så 
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uppstår ett veck som bär på betydligt mycket mer information än vad en fotorealistisk perfekt 

version, utan denna glitch, skulle kunna innehålla.  

Det är ofta att dessa slumpmässiga resultat är det som i slutändan fångar mitt intresse. Hur jag 

arbetar har länge varit förknippat med dessa misstag och hur jag sätter upp system för att 

generera dem.  

Precis som minnet beskrivs ovan så är konstverket något som i sin läsning hela tiden är under 

förhandling. I varje möte med en publik så omförhandlas dess innebörd och möjliga tolkning. 

Som ett ord, vars innehåll konstrueras av dess relationer till andra (begrepp), så existerar konsten 

utifrån sin associativa förmåga. Men där ett ord är där för att precist kunna förmedla sitt innehåll, 

helst utan missförstånd, så är konstens basegenskap att generera form som kan läsas just 

associativt. Att via missförstånd kanske kunna generera sitt innehåll. Ett beräknat missförstånd 

grundat på vilka möjliga läsningar som är acceptabla. Vad jag själv försöker att ta till vara på är 

just konstens förmåga att fungera på detta sätt, som en ordbok, som med sitt associativa 

förhållningssätt sprider ut sig som ett spindelnät eller varför inte ett rotsystem. Kruxet kan här bli 

att inte låta det sprida ut sig till den grad att det tappar sin mening. Någonstans måste dessa 

associationer dras tillbaka in mot sig själva igen, mot en kärna. Och precis som att konsten i detta 

fall kanske bäst fungerar som ett prisma som klarar av att inte bara agera som en projektionsyta 

för betraktaren, utan också som något som bryter upp denna förbestämda bild till något mer 

komplext. Någonstans här så kanske det är att konstens mystiska egenskaper kommer fullt till sin 

rätta. Med mystisk menar jag inte något övernaturligt, utan att konsten har en egenskap att koppla 

samman olika saker. Kanske kan man kalla det för en intuitiv deduktion. Tillsammans tror jag att 

dessa möten tämligen effektivt har möjligheten att förmedla komplexa idéer. 

För mig blir då konsten ett sätt att närma mig tankar jag ännu inte kan sätta ord på. Eller att 

närma mig tankar utan att behöva sätta ord på dem. När ett begrepp eller konstverk har avslöjat 

sig för mig, åtminstone till den grad att jag fått svar på mina frågor, så brukar det också vara 

punkten då jag känner mig färdig. Jag börjar då skönja frågan både från insidan och utsidan 

samtidigt. Det är som de där pappersbitarna fästa på ett snöre, där ena sidan visar en fågel och 
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den andra en bur. Snurrar du snöret tillräckligt snabbt kommer bilderna på var sin sida av pappret 

att läsas samtidigt (vårt öga hänger inte med) så att fågeln nu är fången i buren. 

Mycket av min process går ut på att upprätthålla den här spänningen som ovissheten 

förmedlar, samtidigt som jag rör mig framåt. Det här förhållningssättet verkar resultera i spontana 

utväxter och förgreningar. Nya möjligheter, eller tidigare missade kopplingar mellan koncept och 

företeelser som jag inte sett tidigare. Spindelnätet och rotsystemet förgrenar sig till den grad att 

de bli oöverskådliga. De växer över sina bredder, har inte kvar tillräckligt många ankarpunkter 

och går sönder av sin tyngd. Till slut blir jag tvungen att göra ett utsnitt, som vid en arkeologisk 

utgrävning, och lyfta snittet inför en publik. 

TRÖSKEL 

Idag är en dag där hjärnan inte hänger med. Det var kanske den där sista ölen igår. Eller den 

där timmen för lite sömn i natt. Idag kommer orden med svårighet. Att läsa ligger bortom mig. 

Konstigt nog så går det här, just nog, att fortsätta skriva. Kan inte heller upprätthålla 

koncentrationen för en konversation. Men vädret är skönt. Att bara flyta med medan tiden rinner 

iväg är fullt görbart. En återkommande känsla av tillfredsställelse över varandet. Något beslut 

borde kanske fattas. En fot framför den andra, men det som händer sker utan reflektion. Den här 

texten går att skriva för den är inte längre bort än det direkta skeendet, så fort något är nedskrivet 

är det som bortblåst från mitt medvetande.  

NYCKLAR 

Mitt första minne är av ett ljus. Ljuset minns jag som typiskt för en sommardag och hur det 

fyller mitt synfält. Min blick är riktad uppåt. Jag ligger på rygg, för det är inte obekvämt. Någon 

tittar på mig. Vem det är minns jag inte, men jag minns det som en upplevelse av någon jag 

känner igen, någon familjär, jag tror inte att det var hotfullt.  
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I efterhand har jag återkommit till det här minnet. Vad var vad? Från när var det? Jag har 

försökt att förstå det här minnet, vilket har fått mig att sätta namn på saker. Detta har i sin tur 

förändrat minnet. Är inte minnet förresten som en gammal kopieringsmaskin? Eller en JPEG? Så 

fort du drar dig till minnes något så sparas minnet om, över det gamla minnet, men inte så som 

det kanske ursprungligen var utan som en kopia av den senaste gången - nu - som du mindes det. 

På detta sätt konstrueras detta mitt tidigaste minne i omgångar och sediment, men originalet är 

borta. Minnet är en artefakt. En kontinuerlig reproduktion som kannibaliserar sin föregångare för 

den senaste versionen. 

Vad är ett veck? En yta som rör sig tillbaka mot sig själv och därmed skapar ett rum. Ett sätt 

att fylla ett utrymme med så mycket av denna yta som möjligt. Som hjärnan som bara genom att 

vecka sig själv, gång på gång, för att i dessa skrymslen - allt blir till skrymslen! - vårt medvetande 

ska ges tillräckligt med yta för att skriva in den krävda informationen för att generera vårt 

medvetande.  

Eller ett sätt att med minsta möjliga material skapa en stadig form. Det kan användas för att 

skapa en struktur där något håller upp något annat, precis som supporten i 3D-utskrifterna fyller 

ut sektioner av draperade figurer och skallar.  

Men i det här fallet så ekar denna tanke både i de draperade vecken, så väl som i de sektionen 

av skallar ingjutna/utgrävda/övergivna i rätblock av kalk. Dessa perforerade veck av 

supportmaterial fyller tomrummet, dragna och gjutna i en form skapad av en algoritm, en tanke, 

som i det här fallet är datorns ettor och nollor, men som skulle kunna vara binas byggda 

arkitekturer. 

Detta tvångsmässiga skapande är något som vi har gemensamt med bina. Vi för upp 

betongstrukturer vart vi än sätter bo, konstruktioner som kommer att står kvar där som skelett 

över en era långt efter att vi försvunnit (och även de har vi börjat göra med 3D-skrivare). Men 

även i hur vi genererar vår kultur, via dessa ständigt rastlösa händer (som började med att se en 

fossil, vad som måste ha varit ett avtryck av en guds intention) och sedan göra objekt i ett 

efterapande försök till att nå det mystiska. Vi målar, vi skriver och vi skulpterar ett ständigt 
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ackumulerande av material. Vecket är där, för ett tag, för att skapa massa och stabilitet. En 

draperad skulptur behöver då inte vara balanserad på en ömtålig fotled när tyget släpar i backen. 

Drapering var en gång ett prov för en konstnärs skicklighet. Att ge känslan av mjukhet till 

marmor eller att ge illusionen av fysikalitet - trompe l’œil - till något målat. Kanske började allt 

skapande just genom viljan att efterhärma något? Att göra en kopia. Men i sakens natur så sker 

det alltid en förskjutning i dessa försök. En kopia, oavsett om den är biologisk eller ett medvetet 

försök av en mänsklig hand, existerar alltid i dess förskjutningar. Processen att ta form på något 

är alltid begränsat av materialets egenskaper. Gipset är aldrig som marmorn och där dess 

sektioner sammanfogas finns en sömm. En 3D-utskrift visar spåret av sin kreation i de trianglar 

som algoritmen, likt Leibniz monad, använder för att generera sin form. Stratas av lager som är 

spåret av skrivaren när den spårar, för stunden, en ideal form. 

Om jag ska försöka spåra vägen för mitt senaste arbete så leder det mig till disparata källor. Ett 

är ett tydligt intryck av hur ljuset bryts av skyddsplasten draperad över en skulptur på trappen till 

Nationalmuseet. Ett membran, liknande en lins med vaselin mellan mig och objektet, till synes 

godtyckligt framhäver delar av skulpturen men döljer detaljerna. 

Ett annat är hur jag vid samma tid intresserar mig för en gipskopia av Pireuslejonet, vid 

Historiska Museet i Stockholm. Ett historiskt föremål svårt att ta form på annat än digital väg 

med fotogrammetri. 

Dess storlek, som har en höjd på uppemot tre meter förutsatte att en kopia eller omtolkning i 

skala 1:1 var i sektioner. Jag bestämde mig för att testa de alternativ som fanns på Kungliga 

Konsthögskolan, för att se vilket alternativ som var bäst för ändamålet. Som test använde jag en 

3D-scanning hittad via open source på nätet och med en 3D-skrivare skrev ut delar till en 

skulptur. Skalan jag skrivit ut delarna med varierar, men alla är mindre än originalet. Formaten 

jag väljer är ändå större än att jag kan få ut hela, i en bit. Så jag måste dela upp den. Originalet är 

en stenskulptur som finns nere i Köpenhamn. Den föreställer en figur helt täckt av ett lakan. Som 

en realistisk version av spöket Laban, fast utan ögonhål. 
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Via misslyckanden och observationer landade jag i två utgångspunkter, för de former jag till 

slut kom att gjuta in i gipset. Först, denna tidigare nämnda draperade form, eller gestalt, i sten. 

Nästan absurd i att inget annat än just denna barocka yttring av veck finns kvar. Vi vet ändå att 

denna svepning inte döljer något. Den andra formen är en scannad gipsavgjutning på ett 

förhistoriskt kranium. Ett skal för essensen av det som gör oss mänskliga. Men i gipskopian 

försvinner dess funktion som en behållare eftersom metodens förutsättningar bara fångar dess 

yttre form. Precis som den draperade skulpturen så döljer den inte längre något annat än våra 

associationer och tankar. 

Detta bildmaterial använder jag sedan för att återskapa en fysisk form via en 3D-skrivare. 

Skalan är eller blir sannolikt förskjuten och den produceras antagligen i sektioner. Varje sektion 

kommer att innehålla mer eller mindre stödmaterial -filament - för att hålla ihop formen medan 

den härdar. Lager på lager, så som en form av PLA:ns (en plast vanlig vid 3D-utskrifter) årsringar 

på ett träd, byggs formen upp. Där datorprogrammet, som genererade informationen för 

skrivaren, ansett att formen inte kan bära sig själv har filamentet byggt upp abstrakta strukturer 

likt en katedrals strävbågar, eller vaxkakorna i en bikupa. I veck har en form genererats för att 

med så lite material som möjligt fylla det nödvändiga tomrummet. 

Både draperiet och kraniet väcker frågor om vad som döljs och vad som visas. Skallen är en 

närmast abstrakt form, som kan vara svår att skönja under lager av muskler, senor, fett och hud. 

Den är en behållare som skyddar platsen för vårt medvetande, hjärnan. 

Ett draperi används för att dölja, skyla eller skapa en barriär. Även då det inte uppfyller sin 

funktion, om det inte döljer någonting, så finns det interiöra där i dess veck.  

Men är dessa referenser tillgängliga för en betraktare utan denna förhandsinformation? Kan en 

identifiera draperingen eller kraniet? Jag använder andra föremål presenterade tillsammans med 

skulpturerna. Det ena är ett draperi i rå linneduk, samma som används till oljemålningar, som jag 

har gjort repetitioner av screentryck på. Över draperiet och i dess veck samsas bilder på 

skulpturer med konsthistoriska referenser av kranium och veck. Dürer och Hokusai representeras 
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med detaljer från tryck av St Hieronymus och en japansk spökhistoria med ett kadaver som drar 

undan ett moskitnät.En annan ledtråd är en kopparplåt med svärmande bin på.  

Vad vi ser är snarare något som kan beskrivas som föremålens avtryck i gipset. Precis som 

fossiler är de spåren av en process, men i stället för resultatet av geologiska krafter och tid så är 

det i skulpturerna spåret av en dators beräkningar och en människas beslut.  

TRÖSKEL 

I bibeln finns en berättelse om hur bin byggt bo i ett lejons kadaver. Det finns tidigare myter 

som berör liknande tematik, men den mest kända är ändå den från bibeln där Samson, en tid efter 

att ha dödat ett lejon, upptäcker att bin har svärmat i dess ben och där gjort honung.  

Jag kom första gången i kontakt med berättelsen genom Earth, ett drone metal-band som 2008 

gav ut ett album med titeln The Bees Made Honey in the Lion’s Skull. Albumomslaget ser ut som 

om det skulle kunna ha blivit målat av Walton Ford, med mustiga kulörer gjorda i vattenfärg. 

Precis som albumets titel beskriver så föreställer bilden ett lejonkranium vars håligheter har fyllts 

av binas typiska vaxstrukturer. Runt skallen kretsar bin och undervegetationen ser ut att när som 

helst kunna täcka scenen. Kanske är det ett löfte om ett samhälle som kan existera sida vid sida 

av naturen? 

AVSLUTNING 

Mitt första minne är något som jag, varje gång jag återberättar det, fabulerar fram. Det har 

skett så många gånger så idag är det en del av en personlig mytologi. Jag vet inte längre om ljuset 

jag minns är en idé om en lycklig tid, eller bara en omtolkning av diabildsprojektorn, som min 

familj använde för att reproducera idén om sig själv. Var det överhuvudtaget en person där i 

minnet, eller var det en önskan om det? Idag minns jag bara vad jag har sagt om minnet, men inte 

originalet i sig. Olika artefakter i ett index.  
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Personligen ser jag konst som en social teknologi. Den existerar som sådant bara i mötet med 

en publik. Däremellan är det ett föremål som vilket annat. Ibland mindre än så. Jag skapar 

föremålet, kanske blir det konst, för att generera en plats där mina tankar kan mötas. Utifrån detta 

så vill jag inte att det är en återvändsgränd som snabbt ropar tillbaka ett svar, utan snarare som en 

labyrint där tankarna kan förgrena sig och leda mig till nya platser där nya möten kan ske. På 

detta sätt så har det i alla fall ett värde för mig, även när det inte existerar inför en åskådare. 

Värdet är dock efemärt. Det är endast beroende på vad jag kan få ut av det. Skepnaden som 

objektet (som kanske blir till konst) får, är då en sidoprodukt av tanken. Men på samma gång ett 

resultat av de förutsättningar för dess skapande, vilka tillför nya element, eller frön för tankar. 

Det är i detta som det för mig verkligt intressanta uppstår och som jag försöker ta till vara på. När 

jag i mitt nuvarande arbete gör en 3D-utskrift så är det i stödfilamentet, lagerådringen och i 

skrivarens storleksbegränsning (vilket tvingar mig till en viss skala eller att dela upp utskriften i 

sektioner) som det, för mig, intressanta genereras, snarare än i det motiv som är originalet. I varje 

översättning från ett material till ett annat så blottläggs detta nya stadiums unika egenskaper. 

Vad av detta finns kvar för åskådaren att se? Det beror såklart på hur jag gått tillväga och vad 

jag väljer att visa. För mig fungerar dock konst som bäst när den inte är rak i sin kommunikation. 

När den är som mest illustrativ är då den är som sämst. Den genererar då inte en plats för tankar 

och känslor utan dess intention och mening läses av för lätt. Sockervaddens mjuka fluff är 

tilltalande, men när den intas så är det bara ett sockerrus som lämnar en dålig bismak. Då hellre 

att lita på en betraktare, och att om de ger mig sin tid så kommer verken skikt för skikt att avslöja 

sig för dem. 
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