
c a r o l i n e  s l o t t e  |  n ä r m a r e c l o s e r



2

3



5

4

Men det är bara jag här inne. De som står utanför kan inte se det jag ser, 

de når inte fram. Så jag börjar tala. Så precist jag förmår beskriver jag det 

jag ser: detaljerna i vart och ett av föremålen, rummet i sin helhet och 

sakernas placering i det. Ju mer jag talar desto ivrigare blir jag, för det är 

som om förbindelserna mellan tingen blir tydligare medan jag pratar – 

som om allt här inne hänger ihop och att det enda jag behöver göra är att 

titta mig noga omkring.  

Medan jag talat har rummet blivit ljust. Jag kan röra mig fritt. Några 

områden av skugga finns ännu kvar, som alltid i ett rum, men på de öppna 

ytorna finns inget längre att snubbla på. Jag kan stanna kvar eller gå vidare. 

Detta rum är mitt nu. 

Jag står i en dörröppning. Det är mörkt framför mig. Jag kan inte se hur 

stort rummet är. Ett svagt ljus skymtar där inne. Ljuset faller på föremål 

av olika slag. Men allt är otydligt, diffust.  Jag dras mot ljuset, dras in i 

rummet.  

Jag går fram till ljuspunkten, placerar ansiktet helt nära.  Medan jag 

betraktar föremålen händer det något – diset försvinner, färgerna klarnar. 

Till sist är ett av föremålen så tydligt att jag kan ta på det. Jag lyfter upp det, 

känner tyngden i handen, ytan under fingertopparna. Och medan jag gör 

det träder mer av rummet fram, ljus som inte fanns förut tänds och nya 

föremål blir synliga. Rummets konturer börjar skymta.  

 



6 c a r o l i n e  s l o t t e  |  n ä r m a r e c l o s e r  |  Blue & White Landscape Multiple

Blue & White Landscape 
Multiple (blue)
Keramiskt second hand 
material, öppningar utskurna 
med multiverktyg
2008

Blue & White Landscape 
Multiple (white)
Keramiskt second hand 
material, öppningar utskurna 
med multiverktyg
2009
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Jag sitter vid mormors nya runda matbord. Det är nytt för att hon just 

flyttat, från egnahemshuset på landet till en mindre lägenhet i staden. 

Stolarna är också nya, med stoppning. Jag sitter så att jag kan se in i 

kokvrån. Mormor bjuder på något smått. Alltid något smått. Och alltid de 

små assietterna. Vi får varsin. Det är samma landskap på alla. Jag vänder 

snabbt min så att landskapet blir rätt väg. Det föreställer en man som 

fiskar. Vatten, träd, moln – blommor runt omkring. Vi pratar aldrig om 

bilderna på tallrikarna.
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OBJEKT SOM FÖRVALTARE AV MINNEN

Föremål ur vår privata sfär väcker känslor och förbinder oss med vår 
historia. De är gripbara påminnelser om det som varit, om vår egen 
livshistoria, om familjens eller släktens förflutna, om vår kultur
historiska bakgrund. På så vis kan det mest oansenliga föremål vara 
en nyckel tillbaka i tid, en nyckel till det inre. Poesin i de vardagliga 
tingen, med alla de minnen och historier som dessa föremål bär på – 
det är utgångspunkten för mitt stipendiatprojekt.  

Jag har utforskat detta tema både praktiskt i mitt konstnärliga arbete, 
och teoretiskt genom arbete med egna och andras texter.    

De frågor jag ställt har varit öppna och nyfikna, ibland lätta att 
svara på, ibland omöjliga. Men poängen har aldrig varit att finna 
lösningen på bestämda problem. Poängen har varit att dröja i detta 
tema, att uppehålla sig i det som i ett rum. Att utforska rummet som 
en upptäcktsresande – inte på jakt efter svar, utan för att blottlägga 
terrängen, göra rummet tydligare. Göra det mitt.

OM PROCESSEN

I min konstnärliga verksamhet står omformningen av existerade 
föremål centralt. Jag bearbetar funna objekt, i första hand begagnade 
keramiska bruksföremål, så att dessa tar på sig nya betydelser. 
Spänningen mellan det igenkänneliga och det gåtfulla, det ordinära 
och det oväntade, upptar mig. Jag arbetar direkt i keramiken genom 
att skära, skulptera, slipa ner eller foga ihop. På så vis blir arbets
processen ett sätt att genom fysiska ingrepp ställa frågor till materialet 
och peka på de berättelser föremålen bär på.   

Under min period som stipendiat har jag bemödat mig om att skapa 
ett tillräckligt stort rum för den konstnärliga processen. Det har varit 
viktigt för mig att inte styra arbetet, utan att bevara en lyhördhet gent
emot det som uppstår i verkstaden. Jag förlitar mig på ett tillstånd av 
fokuserad uppmärksamhet, att man ibland kommer långt genom att 
bara titta noga efter. 

Mitt mål med det skriftliga arbetet har varit att skriva upp ett område   
– att blottlägga och belysa ett tematiskt rum jag visserligen befann mig 
i redan vid projektets början, men som trots det föreföll mig dunkelt.   
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I arbetet med mina egna texter har min inställning varit lyssnande, 
nyfiken och tillåtande. Jag har experimenterat med flera olika genrer 
av text, låtit självbiografiska textfragment gå i dialog med mer dis
kuterande, tematiska utläggningar, låtit konkreta verk och process
beskrivningar stå vid sidan av poetiskt laddade röster. Allt för att ge 
språket den frihet det behöver för att ivarata skapandets komplexitet. 
«Närhet» har varit ett ledord och texten i denna publikation kan ses 
som ett slags närläsning av min skapande process. Jag har strävat 
efter att återberätta skeenden som i vanliga fall befinner sig utanför 
språkets sfär, processer som sker i tysthet. Jag har sökt en röst som 
verkligen säger det jag menar, en röst i vilken jag kan känna igen den 
inre stämman, min oartikulerade tankes röst.   

Som ett överordnat mål för det skriftliga arbetet ligger tanken om 
textens möjlighet att reducera avståndet mellan betraktare och 
konstverk. Det skriftligas roll i projektet har uttryckligen varit att öka 
tillgängligheten, att föra det visuella, konkreta resultatet närmare 
betraktaren och, samtidigt, även närmare mig själv.
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Ur serien Going Blank Again
Keramiskt second hand 
material, sandblästrat och 
slätslipat med multiverktyg, 
samt för hand
2010
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Soffbordet är i samma stil. Lackat, gulnat trä, med mörk ådring. Bordet 

är fullt med repor – vi har haft det länge. Reporna hinner bli patinerade, 

bordsskivan är ett levande landskap med gamla, mörka linjer och ljusa, 

färska skrapsår. Bordet är bra. Passligt lågt och väldigt stabilt. Det går att 

ligga under det. På undersidan är bordet inte lackat. Ibland är det smuts 

längs kanterna. Någon har varit under bordet med en penna. En blyerts 

tror jag. Där finns linjer – är det bokstäver eller bara klotter?   

De gånger bordet kommer på tal berättas alltid samma historia: om hur 

jag som liten föll ner från det. Jag hann inte få upp armarna förrän jag 

träffade golvet och slog tänderna genom underläppen. Jag kommer inte 

ihåg det. Jag har inga minnen av händelsen. Fast ärret har jag kvar. Jag bet 

visst helt igenom.

Vi har samma soffgrupp hela min barndom. Till den hör en tvåsitsig 

soffa, två breda länstolar och ett soffbord. Soffgruppen ger ett mäktigt 

intryck. Den väger nog ett ton. Soffan och fåtöljerna har ett mörkbrunt 

tyg i manchestersammet, med breda ränder. Litet för breda för att det 

skall vara skönt att dra fingrarna över tyget. Nu kittlar, eller skrapar det 

mest, beroende på vilken riktning fingrarna rör sig i. Karmarna har inte 

stoppning. De är i trä, ett mjukt träslag med mörk ådring. Alla hörn är 

avrundade. Ett tjockt, med åren gulnat, lager med lack täcker träet. Lacken 

har börjat spricka. Vissa hörn har nötts så att det råa träet blottas. Där 

möblerna är sammanfogade sitter stora blanka mässingsrundlar nedfällda. 

Som mynt, med en skåra i mitten. Fingertoppar som rör sig över träet, 

över kall och tjock lack, kan vila i mässingsmynten, svalka sig där, ett 

finger åt gången.  



16

17



18 c a r o l i n e  s l o t t e  |  n ä r m a r e c l o s e r  |  Knick Knacks

19

Ur serien Knick Knacks
Keramiskt second hand 
material, omformat och 
slätslipat med multiverktyg, 
samt för hand
2008
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c a r o l i n e  s l o t t e  |  n ä r m a r e c l o s e r  |  Knick Knacks

ATT TA ETT OBJEKT OCH DRÖJA VID DET

Objekt i sig intresserar mig. Som föremål i rummet, i tiden.  Jag 
letar efter objektets kärna, ett slags föremålens essens. Jag slipar 
ner, skalar bort, formar om. Som om jag på det viset kunde närma 
mig objektets sanna inre, dess själ.  Inte för att objekten är levande. 
Men för att de, liksom vi, befinner sig i tiden, i rummet och att något 
i detta varande kanske sätter sig i dem, liksom det sätter sig i oss 
männ iskor. Att stämningar, skeenden och tidsrymder smittar av.   

Föremålens värde intresserar mig. Jag ser noga på det fastslaget 
värdefulla och noggrannare på det påstått värdelösa. Att göra om på 
dessa hållningar, göra det låga högt, det värdelösa värdefullt, ter sig 
samtidigt både överraskande lätt och omedelbart tillfredsställande. 
För det är som om jag helt enkelt genom att tillbringa mycket tid 
tillsammans med ett föremål kan höja dess värde. Visst gör jag något 
konkret också, jag formar om på föremålen. Men det är liksom inte 
bara det som gör skillnaden, att en form blir till annat. Där är något 
mer. En värdeökning som tycks bero på den tidsrymd föremålet 
varit under behandling. Varför är det så att en snabbt åstadkommen 
förändring ger en annan effekt än en långsam? Vad är det dessa 
arbetstimmar gör? Timmarna kostar oss ju inget. Tiden är inte något 
vi äger. Tiden strömmar mot oss alla som en gåva.    

Handlar det också om något så omätbart som omsorg, att en för
vandl ing sker helt enkelt i det att något behandlas väl? Genom att bry 
sig, uppmanar man andra att göra det samma: Se – detta är värdefullt, 
för att jag behandlar det så.
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FÖLJDRIKTIGHET

Jag letar efter en följdriktighet, ett slags inre logik i den förvandling 
ett objekt genomgår. Jag strävar efter att bevara de antydningar som 
finns i ursprungsmaterialet. Så att den närvaro, de associationer och 
eventuella historier varje objekt potentiellt bär på inte dränks eller 
döljs. Därför handlar mina objekt till exempel inte primärt om mig 
och min personliga historia.   

De objekt som utgör mitt råmaterial är anonyma för mig, de har en 
för mig okänd livshistoria. De kan handla om vad som helst. Mina 
arbeten blir då förslag, skisser på möjliga historier. De far inte fram 
med större sanning än att detta kunde vara – detta är en av otaliga 
tänkbara historier.

Ur serien Collection of Stains
Keramiskt second hand 
material, mönster inskuret på 
baksidan, skärven infärgad 
med matämnen
2009
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och linneskåp, småbord och stolar uppradade. På alla horisontala 

ytor låg högar med tidningar och hopvikta kläder, travar med böcker, 

krukväxter, flätade korgar och keramiska skålar, plastpåsar med 

halvfärdiga handarbeten, stora skulpturer i gips och mindre i trä och 

glas, prydnadskuddar, buntar med brev, fotografier, viktiga dokument 

och gamla inköpslistor, små speglar, askar med frimärken, glasögon, 

reservoarpennor, vaser med ängsblommor i, döda flugor.    

En bred, knarrande trätrappa ledde upp till andra våningen. Där var det 

lågt till tak, färre saker, men mörkare och dammigare. Barnens gamla 

sovrum låg uppe. Det var här jag hittade asken. En lackad rödbrun 

ask i trä, med utdragbara lådor, en bred nederst och två smalare 

upptill. Knopparna på lådorna hade fallit av, kvar satt pyttesmå, gulvita 

plasttoppar. Någonting saknades upptill på asken. Kanske hade där suttit 

en spegel, som på en pigtittare.   

Jag valde asken den gången vi fick ta en sak var. Teckningar i vanligt  

A4format rymdes inte i den. Lådorna var för små för brev också, men det 

var den största sak jag vågade ta.  

Farmor bodde ensam i ett stort hus på landet. Vi åkte dit med bil om 

somrarna. Då var vi uppklädda, hade blommiga kjolar och vita blusar. 

Bilen var het. Det växte lupiner vid sidan av vägen.  

Huset stod för sig själv, inramat på tre sidor av tät granskog. Framför huset 

var skogen röjd, ett brett stycke ängsmark sträckte sig hela vägen fram till ån.   

Det var ett vackert hus, ljusgult och stort. Välproportionerat. Det hade två 

våningar. Frampå satt en rymlig glasveranda som fungerade som entré. 

Till en början satt vi där om somrarna, fick kaffe och saft, jordgubbar och 

glass, vid ett stort bord med virkad spetsduk. De gamla fönsterrutorna 

bröt ljuset så att världen utanför böljade i takt med våra rörelser. På 

sidorna skymtade skogen mörk. Efterhand förvandlades verandan till en 

lagerplats. När vi skulle in gick vi på rad längs en utsparad gång i mitten 

av den tätpackade glasprisman.  

Även inuti, bakom glasverandan, fylldes huset gradvis med saker. Det 

var som att stiga in i en grotta. Rummen svämmade över med möbler, 

lampor och småprylar. Trägolven täcktes av flera lager trasmattor, borden 

av dubbla dukar. Längs väggarna stod bokhyllor och hörnskåp, klädskåp 
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FRAGMENT

Jag ville göra en serie tallrikar där bara himlen är kvar. De blå moln
klattarna – försummade, hafsigt inklistrade där det annars hade 
varit tomt på bilden – för en gångs skull skulle de vara i fokus.   

Så jag slipar bort allt runt omkring. Men när jag håller på längs 
kanterna och gradvis närmar mig den vita himmelytan, märker jag 
att det jag tar bort inte blir osynligt. Det jag raderar försvinner inte. 
Istället gör den kontur som bildas det nedslipade området tydligare. 
Konturen kompenserar för all den borttagna informationen. Man 
ser himlen, med sina blå molntussar, förvisso. Men ännu tydligare 
ser man siluetten av det avlägsnade – av en kyrka, en buske, ett träd, 
en blomsterbård.  

I det fragment som är kvar är det kanten som dominerar. Det 
utsparade områdets yttersta linje, gränsen mot det försvunna drar 
blicken till sig som en magnet. Det är den linjen vi avläser, det är där 
informationen hämtas. Gång på gång går blicken runt kanterna på 
fragmentet. Molnen i mitten tas för givna, noteras knappt.

Ur serien Under Blue Skies
Keramiskt second hand 
material, nedslipat med 
multiverktyg, samt för hand
2009
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Ur serien Unidentified View
Keramiskt second hand 
material, sandblästrat, 
skulpterat och slätslipat med 
multiverktyg, samt för hand
2009
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Varenda punkt i motivet, varenda prick och linje, är noggrannt 
ingraverad en efter en.   

Jag följer linjerna i detaljen jag valt. En del är tydliga, skarpa i trycket. 
Andra är diffusa, här och där är kanterna suddiga och på några ställen 
har kobolten flutit ut i glasyrhinnan. I tanken gör jag bildelementet 
tredimensionellt. Jag låter husväggar stiga fram, spiror sträcka sig 
upp i luften. Jag ser rummet försvinna i de mörka fönstergluggarna 
och pelarna stå fram. Jag ser hustak bukta sig, trappor vecka sig. Jag 
gör detta tills jag känner formen, tills det är som om jag hade den i 
min hand och kunde stryka över den med fingertopparna. Då kan jag 
upprepa den.   

Jag jobbar i låg relief på en vit tallrik. Slipar ner bakgrunden runt, 
så att detaljen skall ha något att växa ur, en tjocklek att bestå av. Jag 
jobbar länge på mycket små ytor. Jag går över detaljen om och om 
igen. Kontrollerar alla delar av den, alla små upphöjningar och fördjup
ningar, alla linjer och punkter. Jag vet när arbetet är klart. Jag ser det. 
Det är när detaljen är fulländad, absolut. När jag kan gå över den med 
blicken och allt är där. Och i den stunden är det som om arbetet hela 
tiden haft detta som mål: att vi, objektet och jag nu är framme.

DETALJER

Jag har valt en detalj. Det är en byggnad återgiven i blått på en vit 
tallrik. Byggnaden är fiktiv, påhittad, liksom även träden, vattnet, 
molnen på himlen och blomsterbården ytterst. Det koboltblå trycket 
ligger under ett tunnt lager klar glasyr.   

Tallriken härstammar ifrån en belgisk fabrik. Jag tyder stämpeln 
till «Made in Belgium, BOCH F ES, La Louviere, Fabrication Belge». 
Bilden är ett koppartryck, en teknik som när den togs ibruk revolut
ionerade dekorationen av industriellt framställd brukskeramik. Nu 
kunde stora mängder gods dekoreras på kort tid av få personer och 
därmed kunde även billigare bruksgods få dekor.   

Gravören som framställde kopparplåten till detta tryck var antagligen 
anställd vid fabriken, specifikt för denna uppgift. Förlagan till bilden 
kan ha funnits på fabriken i form av ett nyinköpt orginalmotiv, en 
importerad mall kanske. Eller så fanns bara de gamla utslitna tryck
plåtarna att utgå ifrån och gravören var tvungen att tolka motivet efter 
bästa förmåga. Vem som framställde plåten till just den här tallriken, 
det vet vi inte. Vad han eller hon tänkte när bilden blev till, det vet vi inte.  
För att något har tänkts, det kan vi vara säkra på.
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Ur serien Unidentified View
Keramiskt second hand 
material, sandblästrat, 
skulpterat och slätslipat med 
multiverktyg, samt för hand
2009
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Lampan i hörnet är gul, nästan orange. Skärmen är stor, jättestor. Tyget 

är noppigt, det är nog meningen, är sådant tyg. Skärmen står på en hög 

träfot. Samma lackade, gulnade trä med mörk ådring som överallt i 

huset. Lampfoten är svarvad, den har några kurvor, liksom klot av trä på 

mittstången. Lampan tänds och släcks genom att man drar i ett snöre.  

Det är tunnt och vitt, gjort av något syntetiskt material, med en knut i 

ändan. Den lilla tratten som skall sitta i ändan av snöret är borta, det har 

den varit länge för knuten har blivit hård och grådaskig, som täckt av lim. 

Skärmen vajar litet var gång man drar i snöret. Sa jag att min mamma har 

den lampan framme ännu? 
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ATT VARSEBLI EN FÖRÄNDRING

Jag jobbar med föremålen som bildytor. Även om det är objekt 
som intresserar mig – och jag insisterar på tredimensionaliteten 
också i ett vanligt A4ark – så utgår merparten av mina ingrepp 
ifrån ytan, de bygger på en omrockering av föremålens bildmässiga, 
tvådimension ella information. Förändringen är till för att bryta med 
förväntningarna  och störa det vanemässiga betraktandet. Jag gör 
det jag gör för att påkalla en ny slags medvetenhet, för att väcka det 
observanta i betraktaren.   

Jag är ute efter ett tillstånd av skärpt uppmärksamhet, både i det jag 
själv gör och i mötet med andras konst. På så vis kommer det hela i 
sista hand inte att handla så mycket om föremålen i sig, som om vad 
föremålen gör med mig.

Ur serien Knick Knacks
Keramiskt second hand 
material, omformat och 
slätslipat med multiverktyg, 
samt för hand
2008
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ATT GÖRA TOMT

Detta är ett farväl. Vi har kommit till vägs ende. Jag tömmer ytan, tar 
bort allt. Den här gesten skall vara den sista, den sista möjliga. Så 
att efter det finns det ingen enkel väg tillbaka. Allt som utgör bilden 
raderar jag, allt det som betyder något, alla färgade ytor, streck och 
punkter. Kvar blir det vita, bakgrunden och tomrummen i och mellan 
bildelementen. Allt det som inte säger något. Som inte är. 

 Jag leds av en vag föraning. Föraningen säger mig att det som blir 
kvar ändå kommer att säga något. Att det faktiskt inte är möjligt att 
radera «allt», att på det viset tömma en bild. En eller annan historia 
kommer automatiskt att bli synlig. De överblivna vita områdena 
kommer att visa sig vara högst betydelsefulla. Detta är min teori. Men 
en hurudan historia förmedlar de? Vad kommer den att handla om? 
Om tomhet, frånvaro? Sorg? Kommer den att vara lätt eller komplex att 
tyda? Sofistikerad eller banal? Vad läser vi in i det överblivna, i resterna?   

Och det är en sorg i det. För jag känner detta material. Jag känner det 
på samma sätt man känner ansiktet på en vän. Det är inte en kunskap 
som bygger på bokliga studier, på inpräntade fakta. Det är en känne
dom baserad på direkt observation över tid.

Så att varje detalj är bekant och förutsägbar. Jag känner de olika 
tryckens kvalitet, varje nyans i det blåa, det skarpa och det utflytande. 
Jag kan avgöra glasyrens tjocklek och godsets tyngd med en blick. Jag 
förutser det lilla släppet mellan glasyr och skärv i lågbränt gods, där 
tunna flak plötsligt sprätter av, och hur skärven är helt slät där under.  
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Jag förvarar en kolaklump i asken. I den nedersta, breda lådan. De två 

andra lådorna är tomma, i asken finns bara kolaklumpen. Jag sparar den. 

Den skall räcka länge.   

Det är den vintern vi bor hos mormor. Den vintern vi sover uppe på 

mormors vind. Barnen i högsäng, jag sover nere. Jag har asken under 

sängen.  

Det är en stor klump. Jag har gjort kolan själv. Kokat ihop grädde, smör, 

socker och sirap till en tjock, seg massa. Varför det är just en klump och 

inte en knaprig platta eller ruta, det vet jag inte. Kanske har jag haft kolan 

i handen, i något skede när den ännu var mjuk, och kramat den, knådat 

ihop den till en knölig brun kula. Nu har den hårdnat, är genomskinlig 

och glänsande. Man kan se in i den som polerad bärnsten, som färgat glas.   

Enda sättet att äta på klumpen är att ta den helt och hållet i munnen, och 

suga. Den är så stor att det är obekvämt. Kolastenen minskar nästan inte. 

När jag sätter den tillbaka klibbar den fast i lådan.
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i vilket materialet utgör en viktig samtalspartner. I materialbaserad 
konst av detta slag finner vi en självmedveten distans i utförandet – ett 
slags nykter friktion som uppstår i det att konstnärens intentioner, 
visioner och eventuella budskap, möter och beaktar materialets 
konceptuella integritet. Det är ett område som rymmer allt ifrån 
verk som bara antyder ett medvetet materialval, till verk som placerar 
materialet ensamt i fokus och därmed gör materialet självt till verkets 
huvudsakliga innehåll.  

Att välja en materialbaserad utgångspunkt innebär för mig bland 
annat just detta, att låta arbetet ta formen av en diskussion. Det är 
att ta på sig vissa restriktioner, att ge sig själv några begränsningar. 
När jag gör det är det i första hand för att jag upplever det intellektu
ellt utmanande. Jag ger mig själv en uppgift och uppgiften är att följa 
den riktning materialet pekar ut, att låta sig ledas.  

Min utmaning ligger i att förhålla mig till och hålla mig inom det 
område materialet markerar – samtidigt som jag strävar efter att 
det jag gör, mitt bidrag, skall åstadkomma ett lyft, en nivåmässig 
skillnad. Så att de objekt jag skapar placerar sig på, och därmed 
synliggör, ett nytt tankemässigt plan i det markerade området.

MATERIALETS INTEGRITET  

Det område av den visuella samtidskulturen som intresserar mig, 
och som jag placerar mig själv i, har jag valt att kalla materialbaserad 
konst. Jag syftar med denna benämning på en verksamhet som 
befinner sig i skärningspunkten mellan det materialbaserade och det 
idébaserade, en aktivitet där kombinationen av dessa två perspektiv 
gör arbetet fruktbart och utmanande.  

För mig startar allt med ett material. Materialet är utgångspunkten, 
det bestämmer riktningen, pekar ut innehållet, dikterar handlings
planen. Jag arbetar med materialet som idé och som massa. Som 
substans – både idémässig och konkret. Så att det materialet för 
med sig av historia och traditioner, av kulturella och ekonomiska 
betydelser, av möjligheter och begränsningar är med och informerar 
verket.  

Vilket material man än väljer att arbeta med finns det alltid något 
i det självt, från början. Man kan naturligtvis välja att ignorera 
materialets iboende antydningar och använda det för att ge form åt 
fullkomligt fristående visioner. Men jag intresserar mig för konst 
som opererar med och i de begränsningar materialet i sig erbjuder. 
Så att det i skapandet uppstår en intern dialog, ett diskursivt rum 
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Så om jag trodde att det gick att beskriva, att jag kunde förklara, då skulle 

jag skriva om alla dessa bilder inuti mig – jag skulle säga att de är den 

jag är. Och att jag därför ständigt bär med mig ett lågt soffbord i lackad 

bok, en alltför rosa tapet, en grusgång med vassa stenar, en Volkswagen 

med bensinlukt, en korköppnare i mässing formad som en fisk, ett 

ljusgult frontmannahus med rappad fasad, en kolaklump i en ask, en 

gymnastikdräkt i blå frotté, en assiett med ett grått landskap på, en 

potatiskällare med kallt jordgolv, en trappa med stickig ljusbrun matta, 

en strand med tjock, varm sand, en soffgrupp i brun manchestersammet, 

ett rostigt bussvrak, en väst i mörkblå sammet, en lekplats omringad av 

radhus, ett dike fullt med brännässlor, en bakgård med höga vita staket.  

Om det skulle jag skriva om jag trodde att det var möjligt, om jag trodde att 

någon kunde förstå.

Om jag trodde att det gick, om jag trodde att jag kunde förklara.  

Då skulle jag skriva om hur föremålen vi lever bland och rummen vi rör oss 

i tar plats i vårt medvetande, bosätter sig i vårt minne och blir en del av oss. 

Jag skulle skriva om hur de blir kvar i oss, som bilder, som tablåer. Om 

hur de kan komma att ta på sig betydelser, förbindas med en känsla, en 

stämning, med viktiga eller oviktiga händelser. Eller bara finnas där utan 

bestämda betydelser.  

Jag skulle skriva om hur vår färd genom livet, våra rörelser i tid och rum, 

tillsammans eller ensamma, blir kvar i oss som svagt klingande ekon. Att 

föremålen och platserna, liksom människor, blir oss bekanta, blir oss kära. 

Och jag skulle skriva att de platser och rum vi en gång känt, men sedan 

inte återvänder till, skapar de klaraste bilderna. Att de minnen som blir 

lämnade i ro med tiden mister sin verklighetsförankring, blir symboler, 

tecken. Så bär vi alla med oss en samling svagt lysande tablåer. Och utan 

dessa vore tillvaron fruktansvärd – men helt vad vi skall använda dem till 

vet vi inte heller.   
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Denna publikation har tillkommit som en del av stipendiatprojektet Second Hand 
Stories vid Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. for Spesialisert Kunst, 2007–2011. 
Avsikten har varit att erbjuda en personlig inblick i det skapande rum där projektets 
konstnärliga resultat tagit form. Publikationens visuella material består i sin helhet 
av arbeten, både färdiga verk och föremål på experimentstadiet, från den 3-åriga 
stipendiatperioden.
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