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”Ett skruvstäd där tillväxtens mekanik tvingar oss att konsumera mer och mer, där reklam och nöjesindustri 
infiltrerar oss med främmande behov, där abstraktionerna griper omkring sig i penningflödets allt osynligare 
rörelser, där kollektiva lösningar ges upp till förmån för individuella och individerna alltmer hänvisas till sig 
själva, där naturen fortsätter att exploateras och vi vet att det inte håller länge till. Den värld vi lever i just nu i 
Sverige är förvisso i många avseenden privilegierad. Men vi kvävs i den.  
Aldrig har behovet av en revolutionär energi varit större, aldrig längtan efter den plötsliga glimten av något 
annat. En viktig ingrediens i detta andra är att gränsen mellan yttre och inre upphävs. Subjekt och objekt blir 
ett. Jagets skrankor genombryts och en väldig energi frigörs. De scener i konsten som för mig har haft den 
effekten stammar från olika tider och platser, de hör till skilda konstarter, de är i sin framställning mer eller 
mindre explicita. Men det som förenar dem är den formella karaktären, det dialektiska sambandet mellan 
hinder och frihet. Den form som hindren tar sig bestämmer formen för den frihet vi kan skönja.” 
 
Birgitta Holm, Språnget ut i friheten, s. 12 
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A-M säger:  
 
– Først reagerte jeg på at du skrev dine spørsmål så generellt, fikk nesten inntrykk av at du skal skrive en tekst 
som handler om kunst-arbeidere i allmennhet. Har du tenkt å gjøre det? Isåfall blir jeg nysgjerrig på hvorfor du 
ikke vil skrive om deg selv og din metode/tankemåte? 
 
 
SÅ:  
 
Först säger jag politik 
Sen säger jag konst 
Sen säger jag att det är samma 
Och att det är alldeles olika 
När jag vill prata och det är inga ord som fungerar, så jag lägger handen på ytan 
och sedan för jag den runt kanten 
Försöker föreställa mig ett rum att vara eller stanna i 
Jag säger att jag ska prata om politik jag säger att jag ska prata om konst 
 
Detta blir det 
 
Ordföljder sammandragning 
Annat 
Jag vill skriva om min ilska men vågar inte göra det med bara min röst 
Jag frågar andra, ber dem om hjälp och kanske bekräftelse 
 
 

och 
   kokande koraller 

   asymmetriska asterisker 
   böljande blad behov 

   Brinnande bilar 
och 

   förödande fiktioner 
   fiktionen   det som var en väg 

, ett lättsamt andetag 
en gäspande gråsten 
en massa av massor 

   maskrosor 
   maskbiten 

   stungen spunnen 
  (nancy spungen) 

 
och 

   flödet, formligen, faran 
 
 
T säger: 
 
– Ibland blir jag bara väldigt trött.  
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J svarar: 
 
– Varpå en passiv slöhet infaller. 
 
 
Försök föreställa dig den ytan  
Att bära, förtöja. Ankra. Haka i och vila. Hamnen, båtar och flottar. Livbojar och bryggor  
 
så: skriv det 
 
Hur det är att vakna och behöva sova 
Vad det betyder att knåda sin klump i magen 
Vad det är att se genom svullna ögonlock, att tappa kraft 
Vad kroppens begränsningar betyder, vad det är att vara kraftlös  
Vad tvivlet gör med en människa, och hur tvivlet sammanflätas med frustrationen med gråten med ilskan. Vad 
det är att tro sig vara handlingsförlamad, att ligga kvar i sängen och att det i sig är en handling  
 
Att det går att sörja sig själv, minnena av något som var. Att gång på gång försöka bryta genom ytan, det 
översta lagret. Säga: om jag bara skriver det här så kommer jag förstå. Om jag bara skriver det här kommer 
bilden framträda, visa mig det jag inte redan sett. Som att det finns en nyckel någonstans och att den är dold  
 
 

och att ge di i ide 
Amma Mammas Mamma 

moderstjärlek, det stekheta 
bordet som blodsband 

   som  
byråkrati, kameleonter, rekreation 

 
Att 

   ta en pausering 
   praktiskt planläggande 

   plattkastande 
 

piltavlor, pilgrimsfärder 
   fjädrar och föremål 

 
 
Varje dag en liten sten. Så bygger vi murar och murar in. Mina ben är inte tillräckligt långa. Jag har inte tränat 
på flera år, jag kan inte ta språnget, musklerna är trötta, och så – plötsligt – bara glömska. Vad var det det 
skulle bli?  Varför den här platsen?  
 
 
J säger:  
 
– Jag tänker ibland på våld.  
 
U säger:  
 
– Jag tänker på självmedvetenhet. Min verksamhet är som… 
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Som att det skulle gå att skriva sig ut, ut, ut  
Hade bara armen varit tillräckligt lång så skulle den sträcka sig bortom 
Redan vara framme vid nästa hörn  
 
 

OCH 
   apostrofer, apostlar 

   anakronismer, anarkister 
allvarsamma anklagelselekar 

   genom     hypnossömnen 
 

Piedestaler 
pie 
pie 
pie 

 
 
Det största glappet: mellan det talade och det skrivna, mellan det tänkta och det gjorda. Mellan plan och 
resultat, mellan ord och ord. Mellan vilja och förmåga 
 
Om ni vill ha mig till det här, så här, varsågoda, här har ni mig  
 
 

 måsskrik, 
   djungelvrål, 

   ålande berövande 
bedrövade slutsatser 

   antaster 
och ordplockande 

                              en aktiv hand och handling 
salladsträd 

fuktighetsspärrade läppar amorrågssvett 
 
 
M säger: 
 
– Att jag ständigt undrade vem jag var duktig för och gjorde saker för.  
 
S svarar: 
 
– Och sin lust, sin kamp, sitt driv, sin oförmåga. 
 
 
Den tänkta tanken: 
jag kan inte leva såhär 
det som sägs: 
jag försöker jobba på 
den tänkta tanken: 
vilka kommer levande ut härifrån 
det som sägs:  
det går att lära sig 
den tänkta tanken: 
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hur kan inte institutionen ta sitt ansvar 
det som sägs: 
det handlar om individuellt ansvar 
den tänkta tanken: 
de patriarkala strukturerna kväver oss 
den tänkta tanken: 
de ekonomiska strukturerna kväver oss 
den tänkta tanken: 
vi kan aldrig arbeta fritt när vi befinner oss i de här rummen 
den tänkta tanken:  
trapporna är för många 
den tänkta tanken: 
husets arkitektur visar på maktförhållandena 
den tänkta tanken: 
glädjen över det egna rummet 
den tänkta tanken: 
vi behöver det kollektivistiska 
den tänkta tanken: 
vi är ensamma 
den tänka tanken: 
ensamheten får oss att gå under eller slåss  inte alla överlever det här 
det som sägs: 
jo vissa gör det            kolla bara  
du kan lära dig någonting av det 
 
 
A-M säger: 
 
– Kunst speiler virkeligheten men behøver ikke oppføre seg som den. 
 
 

och            rörelsemönster 
   fönster med spegelglas 
   glaskross glaskorsning 

det nionde och sista 
 

och 
   ordlöshet 

       
 
Jag vägrar lära mig. Hela jag är en motståndshandling, 
ett utropstecken 
Ni får mig aldrig dit ni vill 
Jag ska gjuta av era trappor och lägga dem på hög. De måste ner på marknivå  
 
 

i veckan kliar det 
varje veck ett vargsträck 

i vecken 
krafs krafss krafsss 

 
och 
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   Dies irae dies illa 
små brott 

bryggor 
bildade berg 
bergiga bitar 

behövande 
tröst 

   tröttsamma tovor, trött samma 
   torvmarker, tillstånd 

 
 
Att försöka föreställa sig en tid när det gick lätt att arbeta. Handlade det om lust? Om korta startsträckor, om 
att förkasta förväntningar, om att göra för att göra. Och sedan insikten att det aldrig går att komma dit igen, att 
det var något annat  
 
 

T T T T 
A T T 

   A T T A 
A T T A T 

T A T T A T T T A T T 
 

OCH 
 

   SEN lyser det 
   

solkatter   ,  ringar under 
trädtoppen 

     barkskugga 
 
 
Varje svets är ett försök till uppbrott 
Alla är inte konstruerade för att klara av de här ytorna. Det är för vitt och ljust 
Vid 25 börjar ögonen rynkas, blinka. Blinka och blunda, 
nästa dag blir bättre. Och att få rådet: 
Kämpa på. Det går! Det går att klara sig om du blir som dem, om du slåss som dem 
Om du om du bara förstår bara förstår att utnyttja din potential 
 
 
J säger:  
 
– Om en på ett helt mänskligt och begripligt sätt vill att ens arbete skall betyda något, vill bidra med något och 
tänker i de banorna så är en förstås i riskzonen att bli utbränd. En förutsättning för att inte bli utbränd är att det 
finns tydliga delmål med arbetet, att gränser för prestationen är tydliga och att en blir sedd för det som en gör.  
 
J säger: 
 
– Det finns inga gränser på texter som skall läsas, kunskaper och produkter som skall in och ut, öppningar som 
skall gås på, saker som skall kollas. Normer och regler och strukturer är osynliga. 
 
 
Jag tror ju inte ens på det 
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Den ekonomistiska politiken, det individualistiska och det ensamma 
Effektivitet och produktivitet            (som att om en gjorde en skulptur i veckan så skulle allt lösa sig)  
Kroppens erfarenheter säger någonting helt annat. Som pratar om vila och kollektivism 
Om mjuka bäddar, massage vindruvor 
Om att vara en Zorn-kulla utan manlig betraktare. Om systerskap, 
förståelse och flätor  
Om högläsning, kuddar, glitter och dans. Separatism. Om att leva för att leva 
och att det inte sitter ihop med överlevnad utan med själva levandet. Som någonting värdefullt i sig  
Om att dricka kaffe efter bastun, om att våra gemensamma kroppsliga erfarenheter kan tangera varandra  
Och insikten: jag kan inte tala om din specifika erfarenhet men vi kan spegla oss. Och vi kan tala om frihet 
 
 
J säger:  
 
– Kalla in gardet. 
 
 

 händer som 
   utför handlingar   (urför, det går, urför) 

knådar kroppar 
   degar muskler 

knådar 
   ådror nackar leror revande 

trev             trevande     
 

det är troligt  
 

HÄNDER som hände  
har hänt 

   kommer hända 
 
 

vänds utochin 
 
 

handflator      flata 
Planenligt konstruerade 

   hållfasta 
händ else rika 

Lika 
     till sätt 

   reträttsätt, akupunkturnålshårda 
slappta och avsläppnade 
   smala och svalhudade 

   fuktskådade 
simfotsformade, vattensmidiga 

  greppvanliga 
förgrånade hårdhärdade eldfasta 

 
 
Så stark kroppen är  
så den bär metallen över golvet, böjer röret 
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knådar 
så som händerna kan bränna sig, små skärsår på handryggen 
Svetsblänk i ögonen  
längtan efter det massiva 
kanske för att bara få lämna något, markera: här har jag varit 
Som att ni aldrig ska få glömma det 
 
 
                                                                                                                                                                             och 

   regndropparna som lysdioder på para sol let 
para sol 

   solar upprätt 
     upprättar tak och 

linjer 
liknande svepskäl 

   dimmor 
en slöja och två 

FEM förhängen en glipa 
 
 
Om att placera formen i ett rum och med det säga Jag finns 
jag ser att jag utför den här handlingen, och det är en markering av liv 
att skrika och bara göra det på bestämda platser 
som att någonting stals: ni hade alla möjligheter att forma mig 
Att brytas ner är en del av att bli formad men om en redan är nedbruten då, om det enda som finns kvar är 
delar, minnen av det sammansatta 
om ens vilja är en och handlingen en annan  
längtan det tredje 
och resultatet bara visar upp det ni vill se 
i det är konsten tom 
 
 
U säger: 
 
– Är inte också duktig den kvinnliga motsvarigheten till det manligt konnoterade ”smart”? 
 
 

glapp       klapp     glopp 
 

Onomatopoetisk ordfröjd 
vindflöjelsblåst 

Fläktsnurr 
 R R R R R R R R R  

 
 
När tvivlet kommer:  
Vi kan skämta om det! arbeta med distansering 
få kritik 
blir än mer distanserade 
det är på blodigt allvar 
det är ett skämt 
När jag kör tåg skulle någon kunna hoppa framför hytten, det handlar om liv och död 
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Jag vägrar att förklara 
Om du inte kan förstå varför jag skämtar kan vi lika gärna avbryta det här samtalet nu 
 
 

Det åxar! 
 

Det är 
   krumbukt 
kullerbyttar 
   som kokar 
utropstäcken 

utropssträcken 
i en 

 
 mun     som sa mun  

hand   som skrev hand 
                                                                                                                                               aaaaaaa  

applåden som ett 
ljud  

 
 
Ja, ta inte illa vid dig men du tänker för mycket  
Tänk jag kan om jag vill kan jag om jag vill 
men jag vet inte vad jag kan längre 
Att sitta här och gnälla hjälper ju inte 
Men jag gnäller inte, det är en överlevnadsstrategi 
Var inte så dramatisk 
Jag är inte dramatisk, jag är trött, trött på de här jävla förväntningarna 
Men det är ju dina egna förväntningar 
Jag är trött på de här jävla förväntningarna om att vara politisk, att ni läser ihop min kropp med konsten och 
samtidigt inte kan läsa ihop min kropp med den här platsen. Hur ni blundar för strukturerna 
Strukturerna är inte vårt ansvar. Vi lär ut, jag menar, vi jobbar med konst och vissa saker är som de är och så är 
det med det 
Alltså, jag kunde också leka en gång 
 
 
M säger:  
 
– At nogen kommer til at føle sig udbrændt er i sidste ende ens eget ansvar 
 
 

noggranna 
   gluggar och håligheter 

   gropar att falna i  
   avsvalnande uran, alun, klor 

 
hyssjande handkyssar 

hörntandsbett 
spettsar 

 
          febril feber    (och) 

kristallnattssvart 
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M säger:  
 
– De gånger jag sitter fast i mitt arbete så handlar det oftast om att jag gör uppgiften för någon annan snarare än 
för min egen del. 
 
T svarar:  
 
– Att sitta fast i sitt arbete har man ju varit med om. 
 
S säger: 
 
– Jag kämpar mycket med att hitta och gå på den där lusten. Det är svårt. 
 
 
Jag tänker att jag i början hade lusten, och att jag tappade den på vägen. Och att lusten är själva kärnan om en 
vill skapa någonting som är rakt och riktigt 
 
 
M säger:  
 

– Min mor sagde engang til mig at tomheden jo også være en følelse som man skulle tage alvorlig. 
 
M säger:  
 
– Att vara duktig och smart är det jag hade mest problem med. Att jag ständigt undrade vem jag var duktig för 
och vem jag gjorde saker för. Att ständigt bekräfta sig själv och det man gör är bra, men att mäta sin smarthet i 
förhållande till andra… 
 
 
Jag är oerhört duktig och smart. Jag är överintelligent  
min hjärna arbetar på det högsta varvet, min vapenarsenal är stor 
jag har handgranater, k-pistar, hagelgevär, moraknivar, morfars gamla svärd 
jag kan prata 
jag kan prata sönder er 
Jag har redan gjort det 
Jag är din vårdtagare, hela kroppen är mitt teckenspråk 

 
 

ockockock 
okse  

aksla 
boksas 
baksa 
aksel 

akstas 
boksningsring 

eksakt 
byksa 
yksa 

oksidera 
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Jag har genomskådat det här, vi har genomskådat det här. Men premisserna för förändring är dåliga. I 
duktigheten ingår att också känna in, att vara till lags. Att lyckas. Premisserna för att lyckas i det här samhället 
hänger ihop med det som sakta kväver oss. Vi kan skylla på de andra. Vi kan skylla på oss själva. Vi kan skylla 
på er, ni kommer att få ta det. Ni borde bädda divaner till oss. Ni borde lyssna på skriken som vore de arior. Vi 
är de med muskelminne. Ni kan göra mätningar, måtta oss. Ni kan granska oss uppifrån och ner och vi står 
pall. Vi vet vad det är att granskas. Hela vårt liv går ut på det.  
 
 
U säger:  
 
– Att göra om begreppet från passivt till aktivt kanske kan vara bra ibland. Inte sitta fast utan sätta fast sig, för 
att tillåta sig själv vara på en plats under en viss tid. Jag har satt mig här 
 
 
Vad händer med en människa vars tillvaro är ett skådespel 
vad händer när jag lärt mig spela min roll och plötsligt glömmer manus 
glömmer bort själva grundbulten och formuleringen, det som skulle föra oss vidare 
vad händer då 
vad händer om vi bara slutar om vi bara inte gör  
om vi lägger ner och lägger av 
skulle ni mata oss med grädde då 
skulle ni skälla på oss 
skulle vi vara dumma då 
om mitt värde sitter ihop med vad jag producerar 
om själva premissen för konstskapande har ändrats, om vi vill höja upp konsten till arbete och samtidigt 
framför arbetskritik 
om mitt språk är uppbyggt av kritik om jag är kritik 
 
 

Som 
 

 histamin, helgedomare 
i beslutens riktning 

väl o vela 
omfamning         i växelverkan 

vargavinter, 
välkomster 

,  åtstramningar 
 

Riskera 
 

att melodin är din metod 
dissikera det    

mjukvarma armborstet 
Diagonalanalysen och sylvassa vikar 

 
 

Att göra ett verk i halvåret och vara nöjd med det 
att vara nöjd med att kunna göra någonting alls 
att äta, att sova, att bädda. Att tvätta, dammsuga. Att torka av diskbänken. Att sopsortera, att åka buss. Att 
inte orka knulla. Att läsa, att sminka sig. Att göra krigsmålning  
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U säger:  
 

– Vissa kanske pallar att jobba jämt men inte jag. 
 
S svarar: 
 
– Att bryta med det mönstret har tagit tid.  
 
J säger:  
 
– Jag önskar att jag kunde vara lite mer Durask men tyvärr. 
 
 
Att de här armarna fortfarande bär, lillfingret klarar av en kasse mat och fötterna kan gå på promenad 
känningarna i ryggen efter lyftet i vintras, som att det strålar alldeles där, mitt på 
Lungorna och ångorna, de platta skorna 
maskinerna och livsfaran 
och när jag tänker på metallen så tänker jag på kroppen 
alla de gånger jag inte nått upp 
när svetsarna faller sönder, att få slipa ner och börja om 
om hur fingrarna minns hur det var att teckna men att jag avsade mig den förmågan 
om vikten av vikt 
det är för stort, det är för litet 
det är för mycket ett mellanting 
det ser ut som konst som vill vara konst 
det är för enkelt 
det är ingenting 
 
 

som att vi vi g des 
sedan deserterat insupit 

kan kana 
kanser  

kanon kanoon 
 

och 
            krampande kratrar 

            kaosartiga kolorerade 
        böljande 

bekräftade av det, 
detta 
etsad 

 
 
A-M säger: 
 
– Latskap og hauger med tid er sunt og bra og flere kunstnere burde streve etter å våge å være late. 
 
 
Och som: 
längtan efter abstraktion, viljan att sortera i kaos 
när anteckningarna svämmar över och vill bli vävar, svämmar och gör sig främmande, 
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magnetiska bakåtkast 
motpoler och tomma ord 
FÖRSTÅR NI INTE 
att vägra förklara är en aktiv handling 
när ni har vägrat förklara hur vi kan göra oss giltiga  
 
 

se 
noggranna numreringar, sidobladsvändare 

             
                     skräddarsydda kamrar   

de som svalnar sen 
nakenhudar och ni hemvändade 

 
 
jag måste be om hjälp och 
 

 
de klapprande stegarna 

det att stegra segrande segerviss seglande 
synonymitet 

i det 
 

runda 
 
 
Ni säger ”var politisk”! Men jag vet att om jag verkligen skulle vara det, så skulle jag bli utfrusen. Ni skulle 
skratta åt mig. Jag vet det. Ni hatar politik. Nej, förresten. Ni hatar politiska personer 
 
Så, skriv: 
 
om det som skämmer ut dig 
 
 
A-M säger: 
 

– Som om en rørlegger plutselig skal lære seg å bake brød for å kunne ta sin eksamen. 
 
 
som den där gången: 
Skulpturen var i sammanlagd längd cirka 6 meter. En pelare. Den gick upp till taket på den ena våningen, tog 
slut där, fortsatte till taket på våningen över. I en illusion av att den bröt genom våningarna och den var 
regnbågsfärgad. Först känslan av att vara ett geni, sedan idiot. Men det värsta var att förvänta sig att bli 
utskrattad, kritiserad och uthängd och istället ingenting. Inte ett ord. Bara passerande människor, någon som 
lutade sin rygg mot det rosa. De som frågade Och var har du ditt verk? När de stod bredvid det. Som att det 
var osynligt. All den där skammen som förbyttes till frustration. Som att jag skulle kunna citera någon, någon 
som pratat om i brist på att bli älskad bli beundrad bli hatad. Och så vidare. Den där jävla tystnaden. Så skriv 
om det som bränns. Allt det andra göra sig icke besvär.  
 
 

som att somna 
     soomande söva 
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isbitar     barkbåtar 
    en trevande tillit 

   , hit och hit 
till hit hitom  

detsamma, 
  slags målet 

äta ätran vi/ska vara 
 
 
Alla dessa drömmar om rum 
väggar, golv, trösklar 
scener, trappor, fönster 
vita väggar och blanka golv 
hårt mot hårt, när saker faller 
om vi bara kunde stanna 
falla ut ur bilden  
in i betraktarens synfält, där 
 
 

tänk 
 
 

rapsodiska rimningar  rymlingar  
skrymsel och spårkanter 

              ett stängselbrott, brottmål 
billiga barrikader 

       och  
nästa sida  

nästan nästlande 
initi 

 
isprikfirsik 
firkintighit 

imirgin jig vit inti imirgin en annan 
 dig 

 
 
Om jag låser dörren, tvingar er att sitta ner 
riktar era blickar dit jag vill ha dem 
om ni får ont av att sitta på det hårda, om benen blir möra av ansträngningen 
jag har inga stolar här, jag har 
stegar utkikstorn, vaktposter 
mikrofoner och vattendunkar 
temporära väggar, snickarglädje 
svarvade ben, sopborstar och fransiga mattor 
ett orkesterdike, en gillestuga 
två ingångar, utgång genom taket 
det handlar inte om lögn, 
det handlar om fiktion 
att säga 
jag ljuger är att säga 
jag är ärlig 
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ock 
stoppningar,    

 
läsning låsning lukt 
fasthållna, fiskande 

 
 vaksamma 

ängslighetsbeslut och bete 
 
 
Jag känner mig inkapabel till handling, och som om det att kunna handla är själva förutsättningen för att få 
arbeta och som att det i förlängningen är det som avgör ens värde. På samma gång som det går emot allt jag 
önskar. Det är en cliffhanger. Det är Tjechovs gevär. Placerat i första scenen måste det avfyras i sista. Pang! 
 
Så: skriv det. 
 
 
A-M säger:  
 
– Ordet amatør betyr å elske. 
 
 
Och senare, när vi avkrävs på svar. Att kunna använda orden och erfarenheterna 
av ord, bilder, för att tala om något som många gånger inte låter sig talas om 
Vi kan titta på skulpturen  
Vi kan se det som jag har gjort med mig och dess kropp. Vi kan se på det som jag lämnat ifrån mig 
och som nu är ert 
Ibland tror jag att det vi är ute efter, egentligen, är att höra våra egna röster. Det handlar inte om det som sägs, 
utan om hur det sägs. Skulpturen kommer inte att prata i mitt ställe  
Den är inte en ledtråd och om den är det så leder den inte bara åt ett håll, utan dit 
och dit igen och kanske tillbaka till mig  
 
Jag är kropp, jag är ett tecken. Skulpturen är ett annat. Ibland, och i efterhand, kommer de kunna läsas ihop 
Om distansen finns där. Om tecken bredvid tecken, om tecken genom tecken. 
 
Jag vet att min kropp är politisk. Jag vet 
att bredvid skulpturen kan den se ut att vilja vittna 
som om sanningen fanns i ett svar  
Vi kanske kommer dit så småningom  
Låt oss bara först röra vid stålet, beröra det 
 
Så: 
Jag böjer inte metallen i en cirkel för att jag är socialist 
Jag riktar inte formen diagonalt för att jag tror på kollektiva lösningar 
Jag kanske gör det för att jag är människa 
Varken större eller mindre än så 
 
 
E säger:  
 
– Some things are not meant to be clear, obscurity is their clarity.1
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och 

 
krisinsikt 

insektsbett och daxsform 
en fönsterfläck              och  

en / och  
 

 
Den rör sig så orörligt innanför sina yttersta mått. Andas inte ens 
Men ändå som att den bär på någonting. Ett förslag?  
Orörlig, dum  
 
 
J säger: 
 
– Ställ gärna fler frågor. 
 
 
Arbetet som en tyst konversation, ett sätt att ta hand om. Som att förvalta tid, 
sträcka ut den i rörelser, i mina muskler som arbetar, hur det då och då kan finnas ögonblick av klarhet 
Att sedan ta emot dissektionen som ska föra fram det dunkla i ljuset. Öppna buken  
Få fatt i processen som ledde fram till där vi står och det/den vi står framför. Hur språket lämnar en 
Det flödande rika språket, hur det lämnar en ensam i försöket att vara tydlig och klarsynt  
 
Eller så handlar det bara om att jag inte längre vet vad det var jag hade på tungan. Om jag öppnar munnen nu 
 
 

inåt 
 

mervärdesminne, en inneaktivitet 
brädhögar och mördande moderskapande 

 
den som säger sägner 

som om  
  om 

det felaktiga, flyktiga 
för sökta 

f R uktlöst vattenfall 
fötter som förstått 

                          vad förestår du 
 
 

J säger: 
 
– Det räcker att jag är en person som genom att utnyttja den frihet i tanke och handling, som konstens fält är, 
kan bidra till att kanske någon gång se något från ett lite annat håll. 
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J svarar:  
 
– (Att) förkasta hela idén om konst och vad den nu ska vara till för. Utan att bli dömd vare sig för det ena eller 
andra. 
 
U svarar:  
 
– Men det finns verkligen ett tryck där. 
 
 
Det som händer när fantasi förkastas till förmån för rationalitet 
för smarta val och riktad marknadsföring 
när utrymmet krymper, för kroppen, för tanken 
som att vi måste öva på att föreställa oss 
Föreställ dig! föreställ dig en annan förståelse 
som att vi behöver återta fantasin som en premiss för levandet, existensen i sig 
Det skulle vara att ta ett rationellt beslut 
 
 

vilken  
vikten a v ikt a v atten a v ara 

avighet som berättelse 
e ni 
e ni 
eni 

enighet och det egentliga  
 
 
Det som glider emellan, det som är limmet  
Så kan vi tänka på konst, så kan vi tänka på politik 
som att det är samma, och det är sömlöst 
att i det som utgör fantasin, visionen, utopin finns det där utvidgade utrymmet 
det inte redan utmejslade, det formbara, det motsträviga och storartade 
Försök att föreställa dig den ytan 
det att använda tingens inneboende motstånd 
Bara utifrån det går det att ställa sig som både kreatör och betraktare 
Den perfekta balansen, guldlocksaxeln 
 
Jag skriver:  
platser fyllda med historier, behållarna för begäret 
Jag skriver: 
jag begär det här rummet 
Jag skriver: 
det här rummet är redan en del av mig, 
jag kan gå in i det, det är i mitt huvud 
Jag skriver: 
detta har jag lärt mig  
Jag skriver: 
att bygga är att aktivera sig 
Jag skriver: 
den längtan som finns till teatern är lätt att förstå 
teaterns rum som rummet en stannar i 
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där att resa sig och gå nästan ses som en aggressiv handling 
Jag skriver: 
i teaterrummet har tingen funktion 
Jag skriver: 
jag älskar skulpturernas icke-funktionalitet  
deras möjlighet att expandera just det, i all sin tystnad 
Jag skriver: 
att det är aktivitet i sig 
Jag skriver: 
att vara elitistisk är inte alltid dåligt            (kalla det nörderi)  
Jag skriver: 
min klassanalys kanske haltar 
Jag skriver: 
teaterföreställningens tidsaspekt är som en tavelram; en gräns, ett löfte om ett slut 
Jag skriver: 
skulpturens tidsaspekt är något annat, sönderfallet är valfritt  
den är sin egen ram, och just därför så pockande  
det går inte att avsluta seendet 
Jag skriver:  
det som utförs i de här rummen är politik, en strukturlöshetens politik 
och just därför så ogripbar, så undanglidande  
Jag skriver: 
form är basalt, form är igenkänning 
prata om form så som ni pratar om färg, penseldrag, materia 
Jag skriver: 
form är ett beslut  

 
 

och 
namnens svala grund 

glidningen uppför 
aldrig endast detta 

 
stenograferande sufflörer 

         cirkulerande mödosamt 
språkförbittrad praktik 

        flyhänt hanterande 
 

och takåsar 
hörsalar, modellerare 

där ryggens värme smälte smalt 
tungspets på ordets krökning, en muns lilla bit 

smakens litenhet  
att trotsa kvällingen  

vänligen bakåt 
 
 
Vi behöver förstå den grundläggande premissen att ordet form används olika. Att också oformlighet är form 
(det fritt svävande, molnet, lerpölen, det dyiga)  
Den yttre konturen, gränsen, går inte att komma ifrån. Även skuggan har form, även om den är undflyende.  
Det med skuggan skulle vi kunna diskutera. Som att luften skulle ha form 
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Samtidigt säger vi att saker är oformliga. Och människor. Fett och det flytande är oformligt, i någon mening 
negativt. Som att allt ska sträva mot regelbundenhet. Också sanddynerna ska bli till glas 
och kristall, och höjas från sin enkla oregelbundenhet, uppåt, strävande mot det regelbundna, det 
sammanhållna. Som att människans fysik också måste sträva ditåt, som att arbetet med form handlar om den 
där balansen. När jag säger Jag är klar, vad är det då jag menar 
 
Om kroppen alltid är oformlig, i någon mån, som att psyket också är det. Flytande, svällande, lager av 
motsägelsefullhet och en önskan om att få låta det vara så. Svårigheten att i en sådan kropp korrespondera med 
rummens raka linjer, likriktningen. Tejpa bomull på bordsskivans kant; jag vill inte slå höften 
 
 
N säger: 
 
– This inner room has always been a space for women, for divas and dandies, for outsiders, for homos to 
retreat, to make a place for themselves. If you really look, you realize that the most interesting interiors are 
also potentially explosive, even if they don’t have the capacity to destroy the room.2 
 
 
Hur den här platsen kan vara ett andningshål för så många, och kvävande för resten  
Hur de kan använda sin tid med att göra det de tycker om medan vi andra tittar på och inte kan förstå lättheten 
Hur det kan vara så lätt att följa sina begär, och inte ursäkta det. Hur arbetet liksom bara finns där, 
lättillgängligt och självklart 
Medan jag forcerar dörrar, bitvis går under av tyngden i luften  
Som att platsen gav ett löfte om frihet, men att formuleringsprivilegiet ligger i någon annans mun 
Friheten är din om du håller dig till de oskrivna reglerna  
Eller om du helt enkelt kan strunta i att analysera läget 
 
 
J svarar:  
 
– Det är ju tyvärr fortfarande så att fler kvinnor än män är fostrade till att upprätthålla före att bryta loss.  
 
 
Att hitta andra sätt att arbeta på, att presentera alternativ. Inte genom att tala om dem, 
utan genom att agera  
Den rådande beskrivningen av världen och varandet är farlig, jag kräver alternativa läsningar  
Jag kräver utrymme, jag tar det 
Min röst är storartad 
Jag har redan rest mig upp, och upp 
upp upp och upp igen. Även om det att kunna resa sig 
strävar emot gravitationskraften  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ”Etel Adnan” by Lisa Robertson, BOMB – artists in conversation #127, 2014. 
2 ”EXPLOSIVE INTERIORS”, Dominice Eichler, MOUSSE magazine #19. 


