
R e p r e s e n t a t i o n

Jag reflekterade för en tid sedan över 
representationen. Detta efter att nio 
flamingos lyft och inte längre var där 
de varit dagen innan. Vi såg inte när 
de försvann, plötsligt var de bara inte 
där. 
Inför mina ögon cyklade en väninna 
i en flamingorosa tröja när jag fick 
höra nyheten. Jag tänkte: Ska jag 
svara att en av dem är här? Jag skulle 
i så fall ha gjort henne till en repre-
sentant för flamingosläktet.

Å t e r k o m s t

Återkomsten kan betyda något som 
handlar om ett längre tidsperspektiv. 
Vad händer över en femårsperiod? 
Vad händer med mig när jag käm-
par vidare i forsen? Tränger vattnet 
slutligen in i stenen? Begriper jag 
min ungdoms fiolspel annorlunda 
bara jag kämpar vidare, förändras det 
SOM VARIT rent av? Potentialen 
bevisas av det du gör. Utan att du gör 
det finns ingen potential.
Och vad innebär detta över tid? 

R e p r e s e n t a t i o n

Befriande av material handlar om 
materialets förvandling. Det hand-
lar om att transcendera materialet 
genom sin handling – det är materia-
lets förvandling. På ett sätt motsatsen 
till en readymade men ytterst närlig-
gande. En readymade handlar om 
identitetsförskjutning och ett glapp i 
igenkänningen.

I g e n k ä n n i n g 

Kan användas till mycket inom 
konst. En del – vissa av dem torrbol-
lar – trycker på att det är en grund-
förutsättning för konstskapande. 
Jag tror att det är en av flera grund-
förutsättningar och att igenkännin-
gen mycket väl kan dela plats med 
oigenkänningen alternativt uttrumfas 
av den¹.
¹ α) När något övergår i nåt annat 
finns ett ögonblick/en fas av oigen-
känning. β) Det existerar saker vi 
inte känner igen. γ) Oigenkänningen 
är möjligheten, oigenkänningen 
möjliggör skapande. Igenkänningen 
ger oss en punkt att hålla i som vi sen 
sedan kan släppa. 

R e p r e s e n a t i o n 

Ett befriande av material är att det är 
vad det är. Det betyder ingenting – 
utom just vad det är. Ett papper är ett 
papper.

Å t e r k o m s t 

Frågan är om potentialitetsprinci-
pen* är samma som att mitt senare 
fiolspel ändrar mitt tidigare fiolspel. 
Det ändrar i alla fall vem jag är och 
det ändrar historien om mig. Kanske 
är det här potentialitetsprincipen 
kommer in. Kanske är det inte lika 
viktigt vad som ändras genom vem 
vi förväntar oss att jag är, men att 
spelandet ändrar spelaren – det spelar 
ingen roll vem jag är men enbart att 
seendet ändras och att jag förstår 
mitt seende. Så seendet ändras och 
spelandet ändras men vem jag är i
era ögon spelar ingen större roll. 
* Potentialitetsprincipen innebär att om inte 
potentialen realiseras så har den aldrig funnits.

R e p r e s e n t a t i o n 

Att transcendera materialet tar sin 
utgångspunkt i handhavandet av 
ett material som något som går att 
använda och handlar om ett befri-
ande av någontings historia kanske 
just med hjälp av historien. Som ett 
porträtt som slutar vara porträtt.

I g e n k ä n n i n g

De som menar att igenkänningen 
är en grundförutsättning tror att all 
konstupplevelse handlar om nor-
malitet och avvikelse från den. Ett 
musikstycke som påminner oss om 
ett musikstycke vi hört förut men av-
viker tillräckligt för att det ska vara 
spännande. Eller toner som ligger 
mer eller mindre nära vad vi är vana 
vid. Jag tycker det blir tråkigt om 
man på detta sätt bryter ner det till 
sina beståndsdelar, och risken är att 
man försöker härma det man tror att 
man ser i för hög grad i stället för att 
verkligen titta efter hur man själv ser. 

R e p r e s e n t a t i o n

Förvandla porträttets principer till 
principerna för ett abstraherande 
förhållningssätt.

 

I g e n k ä n n i n g

Risken är att man försöker efterlikna 
något man inte begriper. Och risken 
är att det är där man slutar. Det är 
okej att göra saker man inte begriper 
och att härma, men man måste vara 
öppen och förstå att man inte förstår. 
Det underlättas om man inte tror att 
meningsskapande handlar om att av-
vika lagom mycket från en normal-
kurva, som man tror sig ha lokalis-
erat. Går man den vägen fastnar man 
med nosen nere i pokalen. Man slutar 
att titta efter hur saker verkligen ser 
ut, och hur de är, i långvarig relation 
till en själv.


