
Magnus strandberg
slutarbete för konstmagisterexamen

aalto-universitetet
Högskolan för konst, design och arkitektur

Institutionen för design
utbildningsprogrammet för kläddesign och dräktkonst

Handledare: susanne gottberg och Maarit Mäkelä

ett naMnlöst brus 
I skrIftlIg forM



Författare  Magnus strandberg
Titel  “ett namnlöst brus i skriftlig form”
Institution  Institutionen för design
Examensprogram  utbildningsprogrammet 
för kläddesign och dräktkonst
År  2015
Sidantal 78
Språk  svenska

Mitt magisterarbete är utfört som så kallad ”practice-led” 
forskning. I den skriftliga delen går jag ur ett metodiskt 
perspektiv igenom den konstnärliga delens tillkomst. 

Den konstnärliga delen är en utställning, ”Ett namnlöst brus”, 
som jag curaterade och skapade innehållet för. Utställningen ut-
formades som en helhetsinstallation i mitt hem, och bestod av en 
fotoserie, en animation, en installation samt hemmets inredning. 
Slutresultatet kan placeras inom ramen för samtidskonst, men i 
mitt skriftliga arbete argumenterar jag för att utställningen också 
kan betraktas som ”utvidgad” kläddesign.

Det skriftliga arbetets fokus ligger på analysen av mina konst-
närliga metoder. Jag visar hur jag använt mig av kläddesignens 
metoder och överfört dem till en utställningskontext. Jag beskri-
ver dialogen mellan metodik och tematik: hur användningen av 
olika tekniker och medier inverkar på utställningens teman, och 
hur teman påverkar mina val av tekniker och medier. 

Utställningens centrala material är kläder. Jag tillverkade ett 
klädesplagg som jag enbart använde för en fotoserie. Jag använde 
också begagnade kläder som material för att skapa en animation 

och en installation. I min analys av utställningen visar jag hur klä-
derna lösgörs från sitt tidigare funktionella sammanhang, och blir 
medel för att hantera utställningens centrala teman: en gränslös 
kroppsbild och ambivalent närvaro.

Jag analyserar också de teman som utställningens hemmiljö 
föranleder: föreningen av konst och liv samt det kusliga i hem-
miljö. Samtidigt behandlar jag hemmets egenheter som utställ-
ningsutrymme. Hemmet blir en intim mötesplats för besökare 
och konstverk, men också ett ställe för dialog mellan besökarna 
och mig själv.

Jag definierar utställningen som en eklektisk helhet, som står 
i nära relation till hemmets eklektiska normaltillstånd, och dess-
utom för en mångsidig dialog med 1900-talet konst- och design-
historia. Ambivalens är ett av utställningens genomgående drag. 
Gränser blir vacklande på både tematisk och metodisk nivå.

Nyckelord: ambivalens, närvaro, frånvaro, kroppsbild, utställning, 
metodik
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Mitt magisterarbete består av en konstnärlig och en 
skriftlig del. Den konstnärliga delen är utställningen 
Ett namnlöst brus, som jag curaterade och skapade 

innehållet för. Utställningen, som ordnades i mitt eget hem, kan 
placeras inom ramen för samtidskonst, men också betraktas som 
”utvidgad” kläddesign. I mitt skriftliga arbete visar jag hur jag an-
vänt mig av metoder som är bekanta från kläddesign, och överfört 
dem till en utställningskontext. Jag undersöker möjligheten att 
använda kläder som det huvudsakliga materialet för att behandla 
utställningens centrala teman: en gränslös kroppsbild och ambiva-
lent närvaro. I mitt skriftliga arbete närmar jag mig också de 
teman som utställningens hemmiljö tar fram: föreningen av konst 
och liv samt det kusliga i hemmiljö.

Mina metoder, och hur dessa för arbetsprocessen framåt, är ett 
av de mest centrala ämnena i min skriftliga avhandling. Samtidigt 
som jag granskar mina metoder, analyserar jag också utställning-
ens tematik. I centrum för analysen står dialogen mellan metodik 
och tematik. Jag analyserar både hur användningen av vissa tek-
niker och medier syns i slutresultatet, och hur tematiken påverkar 
mina val av tekniker och medier. 

I inledningens kapitel berättar jag om bakgrunden till mitt 
magisterarbete, och tar ställning till utställningens förhållande 
till kläddesign respektive konst. Sedan följer en introduktion till 
utställningen, som inleds med en genomgång av utställningens 
struktur. I de påföljande kapitlen beskriver jag hur varje enskild 
del av utställningen kommit till, främst ur praktisk synvinkel. 
Introduktionen avslutas med en presentation av slutresultatet. 

I metodik-kapitlen behandlar jag mitt magisterarbete som 
en form av ”practice-led” forskning. Jag redogör också för mina 
praktiska metoder. 

Till nästa placerar jag min utställning i en konst- och design-
historisk kontext. Först skriver jag om den betydelse källmaterial 
haft för mitt arbete, och sedan för jag en dialog mellan min egen 
utställning och några representanter för 1900-talets konst- och 

designhistoria. Samtidigt definierar jag min utställning som en 
eklektisk helhet. 

I de påföljande kapitlen analyserar jag utställningen ur ett 
metodiskt perspektiv, samtidigt som jag fördjupar mig i utställ-
ningens tematik. Den gränslösa kroppsbilden behandlas, liksom 
förhållandet mellan fotografi och fysiskt material och dagdröm-
mens betydelse för arbetet med utställningen.

Därefter behandlar jag de frågor som utställningens hemmiljö 
fört fram. Jag börjar med att beskriva det utrymme jag utgått 
ifrån i mitt arbete, samt skillnaden mellan att ställa ut i ett galleri 
respektive hem. I det sammanhanget beskriver jag också hur jag 
arbetat med hemmet som ett material. Sedan följer tre kapitel som 
närmar sig utställningens tematik ur utrymmesperspektiv. Först 
beskriver jag hur utställningen kan betraktas som en mötesplats, 
sedan närmar jag mig frågan om hur utställningen förenar konst 
och liv och slutligen skriver jag om hur det kusliga tar sig uttryck 
i hemmiljön.

I avslutningen sammanfattar jag magisterarbetets konstnärliga 
och skriftliga delar och till sist berättar jag om hur utställningen 
haft en inverkan på efterföljande projekt.

MagIsterarbetets ursPrung
Ibland vet jag inte exakt när ett projekt börjar. Det går alltid att 
spåra tankegångarna ett steg längre bak i tiden. För att skapa en 
berättelse blir jag tvungen att dra en artificiell gräns. Den här 
gången drar jag gränsen vid hösten 2011. Till den tidpunkten kan 
jag spåra några av de intressen som står i direkt relation till den 
praktiska delen av mitt magisterarbete, utställningen Ett namnlöst 
brus. Jag var på utbyte i Universität für angewandte Kunst Wien, 
ett universitet vars undervisningstradition skiljer sig radikalt från 
den undervisning jag är bekant med från mitt hemuniversitet. 
Mina studier vid Aalto-universitetet kretsade huvudsakligen 
kring slutresultat och praktisk kunskap, med några få undantag. 

I n l e d n I n g
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tiden i Wien. Dessa grundteman höll jag fast vid under hela den 
praktiska arbetsprocessen, som utmynnade i den utställning jag 
hade i mitt hem 24.5. – 1.6.2014. 

konst, kläddesIgn, eller båda två? 
Åsikterna brukar delas inför frågan om mode är, eller kan vara 
konst. Att konst och mode har en inverkan på varandra är up-
penbart. Enligt konsthistorikern Alice Mackrell har fälten haft 
en stark relation till varandra alltsedan renässansen. ⅱ Idag kan 
gränsen mellan mode och konst tänkas vara mer oklar än någon-
sin. Exempel på gränsöverskridande aktörer inom båda fälten 
finns det gott om. ⅲ Inom ramen för en magisteravhandling har 
jag dock inte möjlighet att ge mig in på en teoretisk diskussion om 
likheterna och olikheterna mellan mode och konst. Det ligger inte 
heller i mitt intresse att uteslutande placera mitt arbete i någon-
dera kategorin. För att ge läsaren en generell uppfattning om mitt 
magisterarbetes position i förhållande till mode och konst, vill jag 
ändå kort redogöra för de kopplingar jag kan se till respektive fält. 

Inledningsvis vill jag påpeka att min avsikt med magisterarbe-
tet var att utforska vissa teman, och att låta arbetet ta den riktning 
som intuitivt intresserade mig. Jag lade inte de begränsningar på 
projektet som jag känner igen från arbetet med enskilda kläder 
och klädkollektioner. Slutresultatet behövde inte nödvändigtvis 
vara kläder i någon form. Jag lät arbetet leda mig fram till ett på 
förhand odefinierat slutresultat, och således kan man tänka sig att 
min intention i första hand var att göra konst. 

Trots att slutresultatet inte blev regelrätta kläder, så bygger mitt 
magisterarbete på ett intresse för kläder, samt klädernas förhål-
lande till kropp och omgivning. Fotoserien, animationen och 
installationen som ingår i Ett namnlöst brus, har var och en för 
sig en stark tematisk och materiell koppling till ämnet kläder. Jag 
talar uttryckligen om kläder, eftersom det i första hand är dessa 
som intresserar mig, inte mode. Min utställning kommenterar till 

exempel inte på något sätt stil i samband med bruk av kläder, vil-
ket jag ser som en oskiljaktig del av att skapa mode. Ett namnlöst 
brus närmar sig kläder ur ett mer alldagligt perspektiv än mode i 
allmänhet gör. Det här ämnet återkommer jag till i kapitlet ”En 
konst- och designhistorisk dialog”.

Både utställningen som helhet, och dess enskilda element 
kom till på ett sätt som har en nära relation till de arbetsmeto-
der jag uppfattar som förbundna med kläddesign. Att skapa en 
platsspecifik installation liknar arbetet med en kollektion: båda 
förutsätter en förmåga att planera och förutse hur någonting 
kommer att se ut. Förmågan att förutse innebär en förmåga att 
visualisera, men bygger också på metodiskt arbete. Ett visuellt 
grundarbete, som inkluderar samlande av bildmaterial, samt 
färg- form- och materialexperiment, antyder ett möjligt slut-
resultat. Att göra en klädkollektion är som att göra ett kollage: 
varje del som kommer till under arbetsprocessen, oberoende om 
den i slutändan är användbar, är en bit i en kollageartad helhet. 
Den metoden har jag hållit fast vid i mitt arbete med Ett namn-
löst brus. Genomgående har jag använt mig av samma material 
och arbetsmetoder som jag tidigare använde för att skapa kläd-
kollektioner. Färg-, form- och materialexperimenten utfördes på 
likartade sätt, vilket framkommer i kapitlet ”Praktiska meto-
der”. Skillnaden ligger snarast i inställningen till arbetet. I mitt 
magisterarbete gav jag mig själv större frihet angående processen 
och slutresultatet, än jag hade gjort om jag arbetat på en kläd-
kollektion. Eftersom Ett namnlöst brus ur metodiskt perspektiv 
står i nära förhållande till kläddesign, kunde man tänka sig att 
utställningen är ett slags ”utvidgad” kläddesign.ⅳ

I n l e d n I n g

På Angewandte handlade undervisningen främst om att diskutera 
och därigenom utveckla sina idéer. Det praktiska slutresultatet var 
sekundärt. Den studerande hade full frihet för sina projekt, förut-
satt att han eller hon kunde argumentera för sin sak. Av en slump 
började jag studera på avdelningen för textildesign och pedagogik, 
men var förstås inte begränsad till dessa ämnen. När jag i ett svagt 
ögonblick föreslog att jag skulle göra ”vanliga” kläder, blev svaret 
att visst kan jag göra det, men varför inte göra någonting helt an-
nat när jag har möjlighet? 

Två av de kurser jag deltog i hette ”Linje” och ”Kroppar”. Vid 
terminens slut presenterade jag två delresultat: en broderad matta 
och ett klädesplagg som skulle ingå i en fotoserie. Matt-projektet 
kretsade kring observationer i närmiljön. Jag hade gått omkring 
i Wien och fotograferat ställen där människor hade urinerat på 
gatan. Rännilarna gjorde linjer och fläckar på asfalten, och jag do-
kumenterade dessa med kamera. Fotografierna var ett källmaterial 
för mattans broderier. Projektet behandlade frågor om privata och 
offentliga rum, samt kroppens gränslöshet och förlängningar i 
omgivningen. 

Mitt andra projekt var en fotoserie, men jag hann bara tillverka 
klädesplagget som skulle fotograferas. Plagget var ett slags kåpa 
som täckte huvudet på bäraren, men också kunde bäras på andra 
sätt. Meningen var att de arrangerade fotografierna skulle avbilda 
en person, som huvudsakligen täcktes av kåpan. På så vis ville jag 
göra den avbildade kroppens gränser oklara. Scenografin skulle 
också innefatta textiler, och min avsikt var att med hjälp av dessa 
skapa intrycket av att den avbildade kroppen övergick i rummet. 
Inspirationen kom från så kallade andefotografier, en fotogenre 
som var som mest populär mellan 1870 och 1930 (se bild 42).ⅰ

Dessa två projekt utgör grundstenarna till Ett namnlöst brus. I 
mitt magisterarbete har jag fortsatt utgå från en gränslös kropps-
bild. Kroppen har inga entydiga gränser, utan övergår i andra 
kroppar och i sin omgivning. Fotoserien som ingår i Ett namnlöst 
brus utvecklar denna tematik och står i direkt relation till den 

fotoserie som aldrig förverkligades i Wien. Samma kroppsliga 
tematik återkommer i utställningens övriga element. Min utställ-
ning tog formen av en helhetsinstallation i mitt eget hem, och 
därmed fortsätter också diskussionen om privata och offentliga 
rum. Delvis på grund av den utställningslokal jag valde, blev mö-
ten mellan människor, samt betydelsen av närvaro och frånvaro i 
dessa möten, ett annat viktigt tema. I synnerhet gråzonen mellan 
närvaro och frånvaro, en ambivalent närvaro, intresserade mig.

en kort kronologI
Innan mitt halvår i Wien år 2011 hade jag koncentrerat mig på att 
göra klädkollektioner. Att göra en utställning innebar således att 
jag tog mig an ett helt nytt område, och att arbetsprocessen skulle 
bli långvarig. I ett tidigt skede blev det klart för mig att varje 
slut- och delresultat måste bygga på tidigare, egna iakttagelser 
och arbeten. Det konstnärliga arbetet skulle vara ett kontinuum, 
istället för att bestå av enskilda och från varandra avskilda projekt. 
Jag hade inte så många erfarenheter att bygga det nya på, och 
därför gjorde jag flera ”ovidkommande” konstverk och projekt 
från och med våren 2012. Dessa försök är till den grad löst sam-
manknutna med magisterarbetet, att jag lämnar dem utanför 
den skriftliga avhandlingen. Mina trevande försök gav mig ändå 
någonting att bygga vidare på. I början av året 2013 blev bild-
konstnären Susanne Gottberg och konstdoktorn Maarit Mäkelä 
mina handledare. Vi gjorde en arbetsfördelning, där Gottberg 
huvudsakligen handledde det praktiska arbetet, och Mäkelä tog 
vid som handledare när det skriftliga arbetet inleddes. Tillsam-
mans med Gottberg benade vi ut vilket slags magisterarbete jag 
egentligen ville göra, och från och med maj 2013 arbetade jag mer 
målmedvetet. Under sommaren bestämde jag mig för att ha en 
utställning, och att den skulle ordnas i mitt hem. I det här skedet 
var det också klart att utställningen skulle utgå från de frågor om 
kroppslighet och ambivalent närvaro som varit aktuella under 
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utställnIngens struktur 
ocH terMInologI  

I de följande kapitlen ska jag kort redogöra för hur jag delar upp 
den praktiska delen av mitt magisterarbete, och hur de olika ele-
menten i praktiken kom till. För att underlätta läsningen ska jag 
klargöra några ordval. 

Magisterarbetets konstnärliga del består som sagt av en ut-
ställning, som jag curaterade och skapade innehållet för. Utställ-
ningen är ett helhetsverk, och är också den enda del av arbetet 
jag namngivit. Dess titel är Ett namnlöst brus. Utställningen 
utformades som en helhetsinstallation i mitt hem, och bestod av 
det tillgängliga utrymmet inklusive delar av hemmets ursprung-
liga inredning samt ytterligare tre element som jag tillförde. 
Dessa element var en fotoserie, en animation och en installation. 
På utställningen visade jag sex stycken fotografier ur fotoserien. 
Animationen visades från dator. Installationen bestod av cirka 
300 stycken tröjor.ⅴ 

Jag hänvisar aldrig till utställningens beståndsdelar som ”verk”, 
eftersom det uttryckligen är en helhet jag åstadkommit, inte fri-
stående verk. Istället för att tala om verk, talar jag om utställning-
ens element. Jag har tillägnat utställningens fyra huvudelement 
(fotoserien, animationen, installationen och helhetsinstallationen) 
egna kapitel. I dessa redogör jag för hur vart och ett element kom 
till. Jag går igenom arbetsprocessen i kronologisk ordning och ur 
en huvudsakligen praktisk synvinkel. 

fotoserIe
Arbetet med fotoserien utgick från en grundidé: att skapa bilder 
som hanterar närvaro och frånvaro, och som förverkligas genom att 
avbilda en täckt kropp. Jag inledde arbetet med att göra fotografiska 
skisser. Under två fotosessioner fotograferade jag mig själv i olika 

kroppsställningar. Jag hade valt kläder och bakgrundstyg i närlig-
gande färgnyanser. Ljussättningen skötte jag med en diaprojektor, 
som försetts med en tecknad ”diabild”. Som man kan se på bild 1, 
åstadkommer ljussättningen ett visuellt brus.

Efter att ha gjort de fotografiska skisserna gjorde jag några 
avgörande beslut. Jag bestämde mig för att ställa min egen kropp 
framför kameran, och att tillverka ett klädesplagg utgående från 
en viss kroppsställning. Fotografierna skulle enbart avbilda tyg. 
Klädesplagg och bakgrund/omgivning skulle förenas till ett 
sammanhängande plagg. Jag övergav idén om att ljussätta med 
diaprojektor. Istället ville jag använda en enklare belysning och 
låta själva textilen orsaka ett visuellt brus. Ursprungligen hade 
jag tänkt tillverka flera olika plagg, men för att förenkla helheten 
valde jag istället att fotografera en serie av samma plagg.

Till nästa inledde jag mönsterritningen, som på traditionellt 
vis gick ut på att arbeta med pappersmönster och prototyper. 
Bild 2 visar den kroppsställning jag valde att utgå ifrån, samt 
den kavaj jag tog isär och lånade ursprungsmönstret ifrån. På 
grund av den situation jag försatt mig i, var jag i praktiken 
tvungen att rita mönstret utgående från fotografier. Min kropps-
ställning hindrade mig från att både se och röra prototyperna. 
Därför fotograferade jag mig själv med fjärrutlösare från olika 
vinklar. Att arbeta utgående från fotografier kändes självklart, 
eftersom slutresultatet också skulle bli fotografi. Mönstret ritade 
jag huvudsakligen med linjal på papper. I slutskedet hade jag 
också möjlighet att drapera. Bild 3 visar hur jag arbetar med en 
viss del av mönstret. Till slut hade jag täckt mig själv fullstän-
digt, och åstadkommit en prototyp för ett klädesplagg som fort-
satte från kroppen ut i rummet. De flesta av prototypens kanter 
var upphängda i taket.

För att åstadkomma ett visuellt brus, behövde jag ett material 
som både reflekterade och ”åt upp” ljus. Jag började med att borsta 
olika sorters tyg med stålborste, och kom fram till att ylle fick den 
jämnaste raggiga ytan. Bild 5 visar tre olika sorters borstad ylle. 

1. Processbild, fotoserie

IntroduktIon tIll 
Ett namnlöst brus

I n t r o d u k t I o n  t I l l  e t t  n a M n l ö s t  b r u s
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6, materialexperiment
7-8, Färdigt plagg
9, Fotografisk process

2-3, mönsterritning
5, materialexperiment
4, Anteckningar

I n t r o d u k t I o n  t I l l  e t t  n a M n l ö s t  b r u s I n t r o d u k t I o n  t I l l  e t t  n a M n l ö s t  b r u s
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10-12 Fotoserie
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13-15 Fotoserie
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16-18, Processbild, animation

För att göra delar av tyget reflekterande, lackade jag den rag-
giga ytan lätt. Endast de utstående fibrerna berördes. Det bästa 
lacket visade sig vara ett blankt, helt färglöst möbellack. Lacket 
applicerades i flera tunna lager, tills ytan fått en jämn fördelning 
av reflekterande lackdroppar (se bild 6). Jag fotograferade alla 
delresultat. Eftersom slutresultatet skulle bli fotografi, så fattade 
jag alla beslut på basen av det fotograferade materialet. Materialets 
verkliga intryck var närmast sekundärt.

Då jag bestämt att tygets färg skulle vara violett, utvecklade 
jag en viss nyans med hjälp av vattenfärger. Testerna gav mig en 
viss uppfattning om den nyans jag var ute efter, och vilken typ av 
pigment som behövdes för att åstadkomma denna nyans. Därefter 
följde en rad testfärgningar av det utvalda materialet. De slutgil-
tiga färgningarna utförde jag i en tovningsmaskin, vilket gav ett 
ojämnt, hantverksmässigt slutresultat. Jag borstade och lackade 
det färgade tyget, och sydde sedan det klädesplagg som syns på 
bild 7. På bild 8 har jag klätt mig i plagget.

Den fotografiska processen var intensiv och utfördes under 
tre veckors tid. Arbetet gick ut på att justera förhållandet mel-
lan kroppsställning, kameravinkel, ljussättning och plaggets 
upphängning. Jag sökte mig över plaggets yta med kameran som 
titthål. Bild 9 visar hur jag börjar från ett fotografi som visar en 
större del av plagget, väljer ett område som intresserar mig, och 
justerar alla variabler tills en acceptabel bild uppstår. Med jämna 
mellanrum tittade jag på bilderna från datorskärm, men en stor 
del av besluten fattades utgående från den digitala kamerans 
egen lilla skärm. 

10 stycken av seriens bilder editerades, med hjälp av fotografen 
Jarno Parkkima, och trycktes på ett tunt, japanskt papper. Jag 
ville att fotografiets täckta kropp skulle ha motsvarande storlek 
som min fysiska kropp, vilket reglerade de slutgiltiga tryckens 
storlek. Inklusive vit kant varierade deras mått mellan 32x43,5 
cm och 59x83 cm. Bild 10-15 är de sex fotografier som slutligen 
användes i utställningen. 

anIMatIon
Under hösten 2013 insåg jag att utställningen behövde något 
element som utfördes i realtid, en slags klocka. Jag gjorde några 
försök till ljudverk, med fastnade slutligen för tanken att göra en 
animation. Jag ville skapa ett cykliskt visuellt brus. Tanken att 
skapa en serie av bilder föddes ur ett verk jag gjort på sommaren, 
som gick ut på att omplacera strandstenar på ett ”naturligt” vis 
(se bild 20).  

Först gjorde jag några testversioner med vattenfärg, där jag 
också manipulerade papprets yta (se bild 16). Den röda fär-
gen passade ihop med brusets intensitet. Jag försökte upprepa 
samma bild, vilket mediet inte tillät, och bildernas olikheter 
orsakade ett brus. Då jag tyckte att bilderna saknade djup, in-
troducerade jag en horisontlinje (se bild 17). Då inte heller den 
versionen tilltalade mig, lade jag projektet på is för en tid. Jag 
träffade min ena handledare, Susanne Gottberg, och vi kom 
överens om att animationen skulle göras av fotografier som 
föreställde röda tröjor. 

Jag hade gjort ett så grundligt förarbete med vattenfärg, att 
arbetet med kamera gick väldigt fort. Jag visste precis vad jag 
ville ha ut av animationen, och detaljer som färg och fotogra-
feringssätt klarnade redan efter det första försöket (se bild 18). 
En viss röd nyans hade uppkommit under förarbetet, och jag 
samlade tröjor med en likartad nyans. De följande bilder jag tog 
(bild 19), motsvarade redan dem jag använde i den slutgiltiga 
animationen. Det stickade materialet är fotograferat i motljus, 
vilket ger en brusig och kontrastfylld bild. Ytan är fotograferad 
i sluttande vinkel mot kameran, med kort djupskärpa, vilket ger 
bilden djup. 

När alla bilder var tagna, valde jag ut de 40 bästa. Jag försökte 
åstadkomma en så jämn animation som möjligt, och använde 
därför enbart bilder av slätstickade tröjor. Variationen på garnens 
tjocklek och ytstruktur orsakade ett visuellt brus. Jag arrangerade 
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19, Processbild, animation
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bilderna i en sekvens som sömlöst kunde upprepas. Hastigheten 
anpassade jag för att åstadkomma en jämn animation, som inte 
gav ett alltför hektiskt intryck. På utställningen visades animatio-
nen på en datorskärm.

  

InstallatIon
Under våren 2013 blev jag intresserad av de förbindelser övergivet 
material haft till människor. En mer konkret utgångspunkt för 
installationen var det verk jag nämnde i föregående kapitel, foto-
serien med strandstenar (bild 20). Jag förenade dessa idéer, och 
valde övergivna kläder som material. Jag tänkte mig att kläderna 
skulle formas till egna små enheter, och därefter sammanföras till 
en större helhet. 

Till att börja med försökte jag arbeta med kläder av olika 
material och form. Kläderna fick gärna vara så slitna som möjligt. 
Först använde jag nål och tråd för att omforma kläderna, och 
resultatet liknade strandstenar. Till nästa försökte jag åstadkom-
ma mer stiliserade knyten, och märkte då att stickade tröjor och 
collegetröjor gav den tydligaste formen. Efter att ha gjort knytet 
på bild 21, bestämde jag mig för att alla knyten skulle vara blå. Jag 
tilltalades av knytets fasta form, och känslan av tyngd det förmed-
lade. Jag övergav alla tankar på att göra ingrepp i materialet (färg-
ning, tryck, klippa, sy o.s.v.), och lät tröjornas material förbli som 
upphittat. Efter olika formexperiment och försök att sammanföra 
tröjorna till helheter (se bild 22), hittade jag slutligen den enkla 
form man kan se på bild 23. Knytet bestod av en hel tröja, vikt 
på ett specifikt sätt så att den fyllde upp sin ena ärm. Alla knyten 
tillverkades på samma sätt.

Under ett halvt års tid samlade jag mörkblå tröjor. Jag för-
sökte hitta ett sätt att arrangera knytena i grupp. Först placerade 
jag dem noggrant utgående från deras fysiska egenskaper och 
dimensioner. En tid fortsatte jag att placera dem i rader, men på 
bild 23 kan man se hur raderna blivit oregelbundna. I slutändan 

tilltalades jag mest av ett okontrollerat arrangemang. Jag fortsatte 
arrangera knytena i olika konstellationer tills handlingen blev 
omedveten, och tills slutresultatet började växa fram utan plane-
ring och kontroll (se bild 24).

Jag tvivlade på om knytena i sig räckte till, vilket resulterade i 
olika idéer om förbättring av installationen. Av dessa var tilläg-
get av ett draperi den mest långlivade idén (se bild 24). Jag tänkte 
mig att draperiet skulle förstärka installationens känsla av tyngd. 
Jag utvecklade en specifik blå nyans och färgade 20 meter trikå. 
Därefter draperade jag tyget på olika sätt, men utan att någonsin 
vara helt nöjd med bland annat skarvstället mellan draperiet och 
tröjorna. Under hängningsveckan gjorde jag ännu några versioner 
av draperiet, men bestämde mig slutligen för att det var överflö-
digt. Jag hade också länge tänkt visa installationen i dunkel belys-
ning, men valde slutligen ett mer hemlikt alternativ. 

HelHetsInstallatIon
Helhetsinstallationen bestod av fotoserien, animationen, instal-
lationen samt hemmets arkitektur och inredning. Innan häng-
ningsveckan arbetade jag på ett hypotetiskt vis. Jag försökte 
föreställa mig hur de enskilda elementen skulle te sig i hemmet, 
och arbetade med delresultatens ledtrådar som i ett mentalt kol-
lage. Den metoden återkommer jag till i kapitlet ”Dagdrömmen 
som metod”. Eftersom helhetsinstallationen skulle uppföras i mitt 
hem, hade jag också dagligen möjlighet att spegla idéerna i det 
fysiska utrymmet. Jag dokumenterade mitt hem med kamera (se 
bild 25-27) och placerade dessa bilder i Photoshop, där jag kunde 
manipulera dem på olika sätt. Jag editerade bort delar av inred-
ningen och lade in andra element. På samma vis undersökte jag 
hängningsmöjligheterna för fotoserien. 

Jag hade ett hum om de enskilda elementens position i lägen-
heten, men helhetsinstallationens slutgiltiga form växte fram 
under veckan före vernissagen. Arbetet gick främst ut på att 

22, 21, 23, 24. Processbild, installation
20. utan titel, 2013
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pröva sig fram: placera ut knytena över hela vardagsrummet (se 
bild 28), flytta omkring datorn och fotografierna samt placera 
olika fotografier bredvid varandra för att se vilka som hörde ihop. 
Utrymmet styrde så att säga arbetet, och när jag flyttade omkring 
de enskilda elementen i utrymmet, blev det snabbt klart vilka som 
behövdes och vilka som var överflödiga. En stor del av inred-
ningen gallrade jag bort, liksom installationens draperi och fyra 
stycken fotografier. 

slutresultat – utställnIngen 
ett naMnlöst brus

Utställningens vernissage hölls den 23.5.2014 i mitt hem på 
Fredriksgatan 58 i Helsingfors. Utställningens besökare kunde 
läsa ett pressmeddelande skrivet av filosofie doktor Juha-Heikki 
Tihinen. Texten avslöjade grundläggande information om utställ-
ningen och erbjöd några möjliga infallsvinklar på innehållet (se 
bilaga). Som bild 29 visar var endast hälften av lägenhetens rum 
i utställningsbruk. Dörrarna till de övriga rummen var stängda. 
I hallen hade jag hängt största delen av fotoserien (se bild 30-34), 
förutom ett fotografi som jag hängt i vardagsrummet (se bild 37 
och 38). Fotografierna var spikade rakt på väggen. Tre av bilderna 
utgjorde en grupp, och var delvis placerade ovanpå varandra (se 
bild 34). Animationen visades från en dator, som placerats på 
golvet i vardagsrummet (se bild 41). Installationen täckte nästan 
hälften av vardagsrummets 25 kvadratmeter stora golv (se bild 
35-37 och 39-41). Utställningen var öppen 23.5. – 1.6.2014 och 
besöktes av ca 110 personer. Jag var själv närvarande under största 
delen av tiden.

29. Planlösning
25-27. Hemmet i normaltillstånd
28. Hängning
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PractIce-led forsknIng

Mitt magisterarbete har i huvudsak utförts som så kallad ”prac-
tice-led” forskning. Termen syftar på ett forskningsprojekt inom 
konst eller design, som innehåller både skriftliga och praktiska 
delar.ⅵ Definitionen av practice-led forskning är tillsvidare under 
utformning, och tolkningarna är många. Jag har valt att referera 
till en text, konstdoktor Maarit Mäkeläs Framing (a) Practice-led 
Research Project, för att klargöra mitt magisterarbetes anknytning 
till practice-led forskning.ⅶ 

I likhet med Mäkeläs doktorsavhandling, innehåller också 
min magisteravhandling en praktisk del i form av en utställ-
ning. På utställningen visade jag en helhet som uppkommit i 
samband med den praktiska arbetsprocessen. Den skriftliga 
delen av magisteravhandlingen behandlar forskningsprocessen i 
sin helhet, allt från projektets bakgrund till färdig bok. Mäkelä 
valde att hålla isär de praktiska och skriftliga delarna av sitt 
forskningsprojekt och analyserade inte sina utställningar då hon 
ännu arbetade med dem. Delvis följde jag samma indelning: den 
egentliga analysen av utställningen tog vid först när den prak-
tiska arbetsprocessen var över. Läsandet och skrivandet hade en 
mindre aktiv roll i arbetet med utställningen. En del av littera-
turen läste jag innan det praktiska arbetet tog vid, och merpar-
ten efter att utställningen blivit färdig. Trots denna indelning 
anser jag att jag fört en ständig dialog med källmaterialet och 
litteraturen. Det är otänkbart att jag skulle ha kunnat ”glömma 
bort” dessa under arbetet med utställningen, även om de haft en 
mindre aktiv roll. 

Mäkelä definierar sin doktorsavhandligs forskningsdel av på 
följande vis: ”The research part of the dissertation can be consi-
dered as a retrospective review of the work process and of the /../ 
objects created during the process; a contextualisation of actions 
and a closer examination of the meanings related to the work 
process that happens after the creative work process has already 

ended. The research part thus functions as a forum for the process 
of meaning-producing, and as an active and innovative event, 
where the visual creative process and the artefacts created during 
it are conceptualised and put into words.” ⅷ Vidare lyfter Mäkelä 
fram ”den hermeneutiska cirkeln” ⅸ, en modell för hur förståelse 
föds inom forskningsprojektet. Begreppet erbjuder ett sätt att för-
stå hur fenomen inträffar och studerat material behandlas, förstås 
och tolkas under forskningsprocessen. Tankarna och handling-
arna som ingår i processen rör sig i spiralform, tillbaka till sitt 
ursprung, upprepade gånger. Upprepade tolkningar innebär dock 
i bästa fall att processen inte stannar på ställe, utan bygger vidare 
på de tidigare tolkningarna. Processen blir också kontinuerlig då 
den tolkande godkänner sina tidigare tolkningar som en tidigare 
förståelse.ⅹ  

Mitt magisterarbete representerar som helhet en cirkel. Då jag 
arbetar på mitt skriftliga arbete återkommer jag ständigt, från 
olika synvinklar, till slutresultatet av den praktiska delen: utställ-
ningen. Metoden är retrospektiv. Både forskningslitteraturen 
och de egna observationerna och tolkningarna styr arbetet. Varje 
enskild tolkning genererar en ny förståelse, och tvingar mig att 
revidera den text jag tidigare fått till pappers. Mäkeläs version av 
practice-led forskning, med sin retrospektiva metod och starka 
relation till den hermeneutiska cirkeln, utgår från återblickar på 
den praktiska delen av forskningsprojektet. Återblickarna hjälper 
forskaren att hitta forskningsprojektets centrala teman. På så vis 
har den praktiska delen en avgränsande funktion. Forskningen 
måste hålla sig till de teman som har en förbindelse till den 
praktiska processen och dess slutresultat. Som Mäkelä framhåller, 
är den praktiska delens funktion dock inte bara att illustrera dessa 
teman, utan också att erbjuda inspiration för att utforska dem. 

Förutom denna stora cirkel, som sträcker sig från magisterar-
betets bakgrund till färdig text, kan jag också urskilja mindre cir-
kelrörelser under hela arbetets gång. Också det praktiska arbetet 
med utställningen byggde på återkommande tolkningar, manifes-

MetodIk
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hjälp av vattenfärg. På så vis byggde jag en stadig uppfattning om 
vilka färger jag ville att utställningen skulle innehålla. Medan jag 
blandade färger hade jag också gott om tid att tänka på hur de 
skulle stå i förhållande till hemmets egna färger. Jag försökte reda 
ut vilken typ av pigment jag behövde för att åstadkomma vissa 
nyanser, vilket gjorde arbetet med testfärgningar aningen mer 
tidseffektivt.

För att åstadkomma färgningsrecept för de slutgiltiga texti-
lerna, gjorde jag först testfärgningar på små bitar av de tyg jag 
ville använda. Testen gjordes i omgångar, och innehöll alltid 2-8 
variationer på ett recept. Genom att jämföra testresultaten kunde 
jag hitta de variabler som skulle justeras för att komma närmare 
det önskade slutresultatet. Jag fotograferade alltid testresultaten 
för fotoseriens tyg, eftersom tyget i slutändan bara skulle visas 
som fotografi. 

Materialexperimenten hörde främst till arbetet med fotoserien. 
Jag prövade mig fram för att hitta rätt sorts tyg, rätt form av fysisk 
manipulering och rätt typ av material (lack) att kombinera med ty-
get (se bild 5 och 6). Jag försökte åstadkomma en textil som gav ett 
visst visuellt intryck då den fotograferades, och följaktligen var ka-
meran ett viktigt verktyg vid sidan av den fysiska manipuleringen. 

Arbetet med installationen innehöll en rad formexperiment, 
som gick ut på att omforma kläder till olika sorters knyten (se bild 
21 och 22). När knytets form var avgjord, fortsatte jag med att ar-
rangera knytena i olika konstellationer (se bild 23 och 24). Efter-
som min avsikt länge var att visa installationen i dunkel belysning, 
löpte ljusexperimenten parallellt med formexperimenten.

Mönstret till det klädesplagg som användes i fotoserien utveck-
lades på basen av fotograferade prototyper. Det var omöjligt att 
granska prototyperna från vissa vinklar utan kamerans hjälp. 
Mönstret ritade jag i första hand med linjal på papper, men i slut-
skedet draperade jag också. Mönstrets ursprung var en kavaj som 
jag tog i bitar (se bild 2). Jag fortsatte mönsterritningen genom 
att flytta sömmarna utom synhåll för kameran, och förlänga vissa 

mönsterdelar ”ut i rummet” tills den önskade formen uppnåddes. 
Bild 3 är från slutskedet av mönsterritningen, och serien visar hur 
jag arbetar med ett visst område av mönstret. I det här skedet var 
det inte bara min kroppsställning som påverkade den slutgiltiga 
formen, utan också hur prototypen hängdes upp i taket. 

Jag har redan nämnt ett flertal exempel på hur fotograferandet 
är en oskiljaktig del av andra arbetsmetoder. I de fall där slutresul-
tatet skulle visas som fotografi, verkade det naturligt att använda 
kameran som verktyg redan då idéerna utvecklades. Jag använde 
också kameran för att dokumentera olika skeden av arbetspro-
cessen. Jag hade nytta av dessa bilder både under och efter den 
praktiska arbetsprocessen. Bild 1 visar hur jag dessutom använde 
kameran för att utveckla visuella idéer. 

Då jag arbetade med fotoseriens slutgiltiga bilder blev ljus-
sättningen ännu viktigare än tidigare. Jag fotograferade i totalt 
mörker, och använde mig av två studioblixtar med paraply för att 
ljussätta. Den fotografiska processen gick ut på att finslipa förhål-
landet mellan kroppsställning, kameravinkel och de två ljuskäl-
lornas ljusstyrka, position och omfång. Bild 9 ger en uppfattning 
om denna balansgång. Också för animationen var ljussättningen 
avgörande. Jag experimenterade mig fram till ett sätt att fotogra-
fera de utbredda tröjornas ytor, som motsvarade det förarbete jag 
gjort med vattenfärg. Bild 18 och 19 visar de fotografiska experi-
ment jag gjorde med tröjorna.  

Photoshop var ett viktigt par till kameran, då jag utvecklade 
visuella idéer. I bildbehandlingsprogrammet kunde jag snabbt 
påverka en ”felaktig” bild i olika riktningar. Förutom att justera 
färg och ljusförhållanden tillämpade jag ofta kraftig beskärning, i 
synnerhet för att arbeta på fotoseriens bildkompositioner. 

terade i form av anteckningar, skisser, praktiska experiment och 
fotografisk dokumentation. Jag höll mig till de grundteman jag 
nämner i inledningen, och de upprepade tolkningarna av dessa 
teman innebar att förståelsen ”växte” för varje gång. Helhetsbil-
den av den blivande utställningen blev mångsidigare efterhand. 
Jag anar att min uppfattning om den praktiska processen bygger 
på att min egen, till skillnad från Mäkeläs praktiska process, inte 
genererade ett enda permanent resultat.ⅺ Arbetet med utställ-
ningen var verkligen en ständig process, och genererade inte den 
typ av delresultat som skulle kunna ställas ut som sådana. Det 
konstnärliga slutresultat jag eftersträvade, en stor platsspecifik och 
tillfällig helhet, förutsatte planering. Denna planering grundades 
på olika experiment, som vart och ett blev en riktgivande bit i 
den kollageartade helhet som slutligen uppfördes som en instal-
lation. Planeringen av helhetsinstallationen krävde ett visst mått 
av tolkning redan under arbetsprocessen. Utan en ackumulerad 
förståelse för projektet redan under den praktiska delen av arbetet, 
hade helheten varit för stor för att hantera. Arbetsprocessens 
tolkningar kan jämföras med, men är trots allt inte likadana som 
de tolkningar jag gjort under arbetet med den skriftliga delen. De 
föregående har en mer ungefärlig och riktgivande karaktär, de 
för mig vidare i arbetet. De senare ger mig en förståelse för mitt 
arbete som en helhet – på det vis som en analys av någonting som 
redan är avslutat bara kan ge. 

PraktIska Metoder
I följande kapitel ska jag redogöra för de metoder som hör till min 
praktiska arbetsprocess. Metoderna förde arbetsprocessen framåt 
och genererade delresultat, som tillsammans med utställningen 
utgör mitt forskningsmaterial. Det material som samlats under 
arbetet med utställningen representerar det som doktoranden Pia 
Staff kallar underförstådd kunskap.ⅻ Med det avser hon empirisk 
och subjektiv kunskap, som blir synlig genom handlingar och 

visuellt uttryck. Materialet representerar också den handgripliga 
kunskap jag har, min förmåga att ”tänka med mina händer”, som 
Staff uttrycker saken.ⅹⅲ Att samla ett sådant referensmaterial ge-
nom hela den praktiska arbetsprocessen är avgörande för practice-
led forskning som metod. Materialet behövs för att man i den 
skriftliga delen ska kunna återvända till, tolka och diskutera den 
praktiska arbetsprocessen och dess resultat. 

Jag räknar alla nedanstående praktiska metoder som olika sätt 
att skissa. För att kunna hantera och utveckla en så omfattande 
och variationsrik helhet som Ett namnlöst brus, behövde jag en 
motsvarande bredd på skissteknikerna: anteckningar, teckningar, 
textilfärgning, materialexperiment, formexperiment, mönsterrit-
ning, fotografi och bildbehandling. Vissa av skissteknikerna gene-
rerade slutresultatresultat som jag också använde på utställningen. 

Jag dokumenterade ofta idéer genom att skriva upp dem. 
Anteckningarna hjälpte mig att utveckla och komma ihåg 
idéerna, som kunde röra allt från konkreta saker som konstruk-
tion, till allmänna reflektioner över konst och liv. Med hjälp av 
anteckningarna blev det också, då det skriftliga arbetet tog vid, 
möjligt att återvända till idévärlden vid olika tidpunkter. Mitt 
skriftliga arbete inleddes med att läsa igenom alla anteckningar, 
se vilka idéer som fortfarande var aktuella, och försöka kartlägga 
hur idéerna hängde ihop. Jag antecknade också största delen av 
den besökarrespons jag fick, och refererar till dessa åsikter i mitt 
skriftliga arbete. 

Jag tecknade för att dokumentera enkla visuella idéer. För att 
klargöra idéns detaljer lade jag i allmänhet till text (se bild 4). 
Anteckningarna och teckningarna var de snabbaste sätten att 
dokumentera en omfattande idé som tillsvidare inte har någon 
praktisk tillämpning. Deras uppgift var främst att fungera som 
referenspunkt för en mental idévärld, med alla dess visuella, 
känslomässiga och tankemässiga sidor. Ibland, som i arbetet med 
animationen, använde jag också vattenfärger. Alla testfärgningar 
av tyger föregicks också av ett sökande efter rätta nyanser med 
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källMaterIal
Också tidigare, då jag arbetade med klädkollektioner, hade olika 
typer av visuellt och textuellt bakgrundsmaterial en inverkan på mitt 
arbete. Fotografier från hela 1900-talet, som till största del avbildade 
anonyma personer i vardagliga kläder, hade en speciell betydelse för 
mig. Också teoretiska texter intresserade mig sporadiskt. Under arbe-
tet med Ett namnlöst brus har jag utvecklat mitt intresse för källmate-
rialet, som blivit en oskiljaktig del av arbetsprocessen. 

Innan jag började arbeta på utställningen, bekantade jag mig 
med ett brett urval av konstnärer och kläddesigners. Jag fortsatte 
mina utforskningar under den praktiska arbetsprocessen, men 
främst genom att se utställningar och bläddra i utställningskata-
loger. De konsthistoriska och teoretiska texterna läste jag innan 
jag började arbeta med utställningen, samt efter att denna blivit 
färdig. Utforskandet av vad andra aktörer gjort, och gör för tillfäl-
let, hade en stor betydelse under hela magisterarbetets gång. Det 
var inte bara bilderna och utställningarna som påverkade mitt 
arbete, utan också texterna. Många av de ursprungliga idéerna 
för Ett namnlöst brus uppstod medan jag läste eller tittade. Jag 
intresserade mig för strömningar och fenomen inom konst och 
design, samt enskilda aktörer. Speciellt i början bekantade jag mig 
så fördomsfritt som möjligt med alla källor som kom i min väg, 
men försökte på samma gång urskilja de teman som intresserade 
mig särskilt. Efter en tid av utforskningar blev det också intres-
sant att försöka förstå olika konsthistoriska samband. Ett namnlöst 
brus formades således till stor del av olika reaktioner på konst- och 
designhistoria. Jag fick ett behov av att tolka vissa teman på ett 
eget sätt. Alla de texter och bilder jag plöjde genom gav upphov 
till praktiska experiment, på samma gång som min helhetsbild av 
projektet utvecklades. Efter den praktiska arbetsprocessens slut, 
hjälpte de konsthistoriska och -teoretiska källorna mig att placera 
Ett namnlöst brus i ett sammanhang och att utveckla min analys 
av utställningen. 

oM urvalet aktörer 
För att ge Ett namnlöst brus en konst- och designhistorisk 
kontext, har jag valt att behandla några aktörer som haft en 
betydelse för mitt eget arbete. Jag har sett verk av alla de utvalda 
i verkligheten, om än inte alla de enskilda verk jag refererar till. 
Jag är intresserad av äldre konst och design, men under arbetet 
med Ett namnlöst brus koncentrerade jag mig på perioden från 
början av 1900-talet till och med samtid. Därför hänför sig mitt 
urval till den här tidsperioden, trots att det skulle vara möjligt 
att hitta samband som sträcker sig längre bak i tiden. 1900-ta-
lets konsthistoria intresserar mig, eftersom konstens konceptu-
ella sidor får en helt ny vikt, på samma gång som det materiella 
tänkandet också får nya dimensioner. 1900-talets konstnär är 
inte heller tvungen att koncentrera sig på ett enda medium. 
Dessa faktorer och motsättningar var viktiga i mitt eget arbete, 
och därför behövde jag 1900-talets konst- och designhistoria för 
att spegla mitt eget arbete i. 

Några av de utvalda aktörerna är personliga favoriter, vars 
konst eller design jag återkommit till gång på gång. Till dessa hör 
Robert Rauschenberg, Christian Boltanski, Maison Martin Mar-
giela och Louise Bourgeois. Trots att vissa aktörer är personliga 
favoriter, så är ändå var och en utvald för att de ringar in någon 
viss aspekt av min utställning. Min avsikt är dessutom att närma 
mig varje aktör som en representant för vissa tendenser inom 
konst och design under min utvalda tidsperiod. På samma gång 
tar jag fram de konsthistoriska teman som intresserat mig mest, 
och som orsakat reaktioner i mitt arbete. Slutligen vill jag också 
beskriva hur dessa teman är synliga i Ett namnlöst brus, och hur 
min tolkning skiljer sig från den nämnda aktörens.

Amerikanen Minor White (1908 – 1976) är den enda renodla-
de fotografen i urvalet. Han fotograferade närapå abstrakta land-
skapsbilder, som jag jämför med min egen fotoserie. I första hand 
är jag intresserad av den balansgång White går mellan abstrakt 

en konst- ocH 
desIgnHIstorIsk 
kontext

42. Frederick Hudson, 
andefotografi, ca 1874 
43. minor White, från Fourth 
Sequence, fotografi 1 av 12, 
1950
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utom dess former. En av avsikterna med fotoserien, var att göra 
min kropp nästan frånvarande, utan att helt förlora känslan av 
närvaro. Liksom White ville jag inte åstadkomma en helt abstrakt 
bild, klippa banden till den synliga verkligheten. Om fotogra-
fiet är autentiskt, som White uttrycker sig, innebär det också 
att fotografiet är ett bevis på att min kropp befunnit sig framför 
kamerans lins. En abstrakt bild hade gjort min kropp fullständigt 
frånvarande. Följaktligen valde jag att balansera på abstraktionens 
gräns. Frågan om fotografiets autenticitet återkommer jag till i 
kapitlet ”Fotografiet och dess referent”. 

White använde uteslutande kameran som verktyg, och hade 
föga möjlighet att handgripligen påverka sina landskap. Det här 
skiljer honom från den italienska skulptören Medardo Rosso (1858 
– 1928), trots att de båda undersökte förhållandet mellan fotografi 
och synlig verklighet. Rosso var i första hand skulptör, och hade 
därför ett annat utgångsläge för sina fotografiska experiment. Efter 
sekelskiftet gjorde han knappast några nya skulpturer, utan koncen-
trerade sig på att fotografera de skulpturer han dittills producerat.

Rosso är i första hand känd för sina verk i brons och vax. Under 
sin karriär utvecklade han ett intresse för det förgängliga och till-
fälliga. Intresset fick sitt första uttryck i vanan att avbryta arbetet 
innan skulpturen fått en slutgiltig form, och innan denna öppna 
form frigjort sig helt från sin bakgrund (se bild 44). Rosso utfors-
kade sinnesintryck, men trodde inte på möjligheten att förvandla 
dessa till någonting permanent.ⅹⅵ Efter 1894, när hans konstnär-
liga verksamhet blev mera experimentell, började han också visa 
skulpturer i vax. Den förgänglighet, som var mindre påfallande då 
skulpturen gjutits i brons, togs fram genom det nya materialvalet. 
De fotografiska experimenten, som började vid samma tid, var 
en utveckling i samma riktning. Med kamerans hjälp ville han 
fånga det flyktiga intrycket av sina skulpturer. Han placerade dem 
i olika omgivningar, oftast i sin egen studio, och tog fotografier 
som han sedan bearbetade på olika sätt. Fotografierna kunde 
vara ur fokus, grovt klippta och fläckade. Han brukade förstora 

och förminska sina fotografier, fotografera resultatet i upprepade 
omgångar, och däremellan bearbeta trycken med pigment och 
blyertspenna.ⅹⅶ Bilderna 44 och 45 är två fotografiska versio-
ner av skulpturen Ecce Puer. På bild 44 har skulpturen placerats 
i ett sammanhang. Bild 45 är ett av Rossos mer experimentella 
fotografier. För att fånga det flyktiga intrycket av skulpturerna, 
undvek han en naturalistisk stil. 

Medardo Rosso är en föregångare till den utveckling under 
1900-talet då bildhuggandet tar sig nya uttryck, och skulpturen 
blir någonting annat än ett permanent objekt.ⅹⅷ Ett namnlöst 
brus är en utställning som ansluter sig till den traditionen. Ut-
ställningen står genomgående i nära förbindelse till skulptur, men 
utan att presentera ett enda permanent objekt. Det klädesplagg jag 
tillverkade och fotograferade för att åstadkomma fotoserien, räk-
nar jag till exempel som en del av en skulptur. Jag skapade form 
genom att täcka mig själv i ett klädesliknande föremål. Formen 
definierades av min kroppsställning, hur tyget råkade falla över 
min kropp, samt av ljussättningen. Eftersom jag själv var en del av 
denna mjuka och rörliga skulptur, fanns det ingen möjlighet att 
skapa ett ”slutresultat”. Jag arbetade således med en skulptur av 
obeständig karaktär, vars form ständigt förändrades med ljusför-
hållanden och kroppsställning. För att fånga ett ögonblick av den 
skulpturens livstid, använde jag kameran som verktyg. 

Arbetet med fotoserien har en stark relation till skulptur, 
men är snarare en pågående process, än ett arbete med avsikt 
att generera ett (permanent) slutresultat. Fotografierna hör till 
arbetsmetoden, de har uppkommit längs med hela processen. 
De fotografier jag valde att visa på utställningen (se bild 10-15), 
representerar några faser av arbetet, och avbildar några ögon-
blick av skulpturens livstid. Mitt sätt att närma mig skulptur 
kan jämföras med de verk som skulptören Charles Ray (f. 1953) 
producerade under de första 15 åren av sin karriär. I första hand 
kommer jag att tänka på Plank Piece I & II (se bild 46) från 1973. 
I bägge verk har skulpturen tagit en tillfällig form och dokumen-

och föreställande, ett vanligt ämne i 1900-talets konsthistoria.  
Italienaren Medardo Rosso (1858 – 1928) och amerikanen 

Charles Ray (f. 1953) har jag valt för att de båda arbetat med 
fotografi, trots att de i första hand är skulptörer. Båda represen-
terar, på olika sätt, en utveckling där skulpturen upphör att vara 
enbart ett permanent objekt. Rosso försöker fånga intrycket av 
sina skulpturer med kamerans hjälp. För Ray har bildhuggandet 
förvandlats till en aktivitet, som dokumenteras i fotografisk form. 
Redan i samband med Rosso stiger förgängligheten fram som ett 
viktigt tema i Ett namnlöst brus. Vanitas-temat återkommer jag 
därefter till i flera av de andra aktörernas fall.

Den amerikanska bildkonstnären Eva Hesse (1936-1970) är 
med i urvalet, för att hennes metoder liknar mina egna. I avsnittet 
som behandlar hennes skulpturer tar jag upp både upprepningen 
som metod, och tendensen att utgå från materialets plastiska 
egenskaper. 

I samband med den finländska bildkonstnären Maaria Wirk-
kala (f. 1954) kommer intresset för det metafysiska och osynliga 
upp. I det här avsnittet närmar jag mig hennes sätt att ta sig an 
ogripbara ämnen med hjälp av vardagliga objekt. I detta sam-
manhang blir objektets förvandling som en del av ett konstverk 
aktuellt. Det sistnämnda temat behandlas också i samband med 
den amerikanska bildkonstnären Robert Rauschenberg (1925-
2008), som erbjuder en helt annan typ av förvandling än Wirk-
kala. Rauschenberg får dessutom stå som exempel på en konstnär 
som samlar sina material och använder sig av kollaget som teknik.

Det franska modehuset Maison Martin Margiela och den 
franska bildkonstnären Cristian Boltanski (f. 1944) hör till urvalet 
aktörer på grund av sina anknytningar till kläder. Maison Martin 
Margiela har en speciell relation till alldagliga kläder och deras 
historia. Ett av Cristian Boltanskis viktigaste material är begag-
nade kläder. Den amerikanska (men franskfödda) bildkonstnären 
Louise Bourgeois (1911-2010) använde också kläder i sin konst, 
men får i första hand stå som exempel på en konstnär som sam-

manför sitt personliga liv med den konstnärliga verksamheten. 
Hon är också en viktig referenspunkt för de kroppsliga teman 
som är centrala i Ett namnlöst brus.    

en konst- ocH 
desIgnHIstorIsk dIalog

Från den amerikanska fotografen Minor Whites (1908-1976) pro-
duktion är det främst de närapå abstrakta landskapsfotografierna 
som intresserar mig. År 1950 gav han ut Fourth Sequence i tryckt 
version, en serie på tolv fotografier, ordnade i en specifik ord-
ningsföljd. För Fourth Sequence hade White fotograferat klipporna 
vid Point Lobos kust. Alla fotografier ligger nära abstraktionens 
gräns, utan att fullständigt förlora kontakten med sitt motiv (se 
bild 43). I utgåvans förord beskriver White förbindelsen mellan 
fotografiet och verklighet som en ”spring-tight line”, en spänd 
tråd: ”The spring-tight line between reality and photograph has 
been stretched relentlessly, but it has not been broken. These ab-
stractions of nature have not left the world of appearences; for to 
do so is to break the cameras strongest point – its authenticity”.ⅹⅳ 
Konstvetaren Andrew E. Hershberger menar att White ville 
bevara förbindelsen till verkligheten, på samma gång som han 
också försökte hålla en viss distans.ⅹⅴ White ansåg att kameran 
var det verktyg som ledde hans ständiga introspektion tillbaka till 
världen.  White var således intresserad av både den ”yttre” och 
den ”inre” världen, och försökte kombinera dessa i sina fotografier. 
Resultatet var, som Hershberger påpekar, en ”spänd” relation mel-
lan fotografi och synlig verklighet.

Jag gick en liknande balansgång som White, då jag arbetade 
på fotoserien. Fotografierna avslöjar min kropps former, men det 
är svårt att veta exakt vilka kroppsdelar som ligger bakom tyget. 
Klädesplagget blir som en barriär mellan min och betraktarens 
kropp. Tyget inte bara täcker min kropp, utan abstraherar dess-

44. medardo rosso, Ecce Puer, 
1906

45. medardo rosso, Ecce Puer, 
ca 1920
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Genom denna gest lyckas hon trots allt blottlägga det som endast 
är för själen synligt.ⅹⅺⅱ Metafysiken är som känt ett svårt, kan-
ske till och med omöjligt ämne, eftersom den tar sig an männis-
kans existens och det som inte går att uppfatta med våra sinnen. 
Liksom Wirkkala är jag intresserad av det som är osynligt, trots 
att jag använder mig av vardagliga, i högsta grad materiella objekt. 
I Ett namnlöst brus har tröjorna en viktig roll. Jag är intresserad 
av deras historia, och utgår från den då jag arbetar med tröjorna 
som material: tröjornas historia är deras grundegenskap. Mitt 
främsta intresse är således den kroppsliga kontakt tröjorna en 
gång haft till sina bärare. Den kontakten existerar inte längre, 
eller snarare, den har blivit osynlig. Mitt omöjliga projekt är att 
försöka återskapa denna kontakt, och att skapa de omständigheter 
som möjliggör en förbindelse mellan betraktare och de anonyma 
bärarna. Liksom för Wirkkala, är mina objekt verktyg för att ta 
fram det osynliga. För att bli verktyg måste objekten genomgå en 
förvandling, få en ny betydelse. 

För att åstadkomma en förvandling av tröjorna, var jag tvung-
en att bearbeta dem på olika sätt. Det är också i det avseendet 
Ett namnlöst brus skiljer sig från till exempel Long Distance Call. 
Jag bearbetar mina material på ett annat sätt än Wirkkala. Jag 
är intresserad av materialens plastiska egenskaper, och utgår från 
dem då jag försöker åstadkomma en förvandling. De blå tröjorna 
förvandlade jag till knyten, som fick ta nya former som samman-
förda. De röda tröjorna förvandlades med hjälp av kameran, men 
utgående från deras materiella egenskaper. Tröjornas omgivning 
(hemmet) har en inverkan på förvandlingen, men kontexten är 
inte närapå så avgörande som för Wirkkalas objekt. 

Bildkonstnären Robert Rauschenbergs (1925-2008) sätt att 
förvandla objekt är materialbaserat, och ligger därför nära mitt 
eget sätt att arbeta. Rauschenberg blev känd för att bryta ner 
gränserna mellan måleri, teckning och skulptur. Han visade 
att man kunde måla med vilka material som helst. I början av 
1960-talet började han använda upphittade objekt i sina verk, och 

sammanförde dem till kollage, så kallade Combines. Rauschen-
bergs sätt att arbeta hade sina historiska förebilder i Dada-rörelsen 
och Marcel Duchamp. När objekten kom in i bilden började 
verken också bli allt mer tredimensionella, och måleriet närmade 
sig skulptur.ⅹⅺⅴ Konstvetaren Mirta D’Argenzio beskriver hur 
de upphittade objekten i Rauschenbergs verk, genom ömsesidiga 
associationer, och i sin nya kontext får en oförväntad poetisk och 
associationsrik laddning. De upphittade materialens identitet 
förändras, och materialen förvandlas till mångtydiga uppenbarel-
ser, som befinner sig någonstans mittemellan det de varit och vad 
de verkar ha blivit.ⅹⅹⅴ Liksom för Wirkkala, har objektens nya 
kontext en inverkan på deras förvandling. 

Rauschenberg är dock en såtillvida traditionell målare, att han 
är intresserad av objektens materialitet. Han förenar objekten till 
tredimensionella målningar, använder på sätt och vis objekten 
som målfärg. Objektet bär inte med sig bara sin historia och sitt 
forna bruk, utan också sina rent materiella egenskaper som färg, 
form och typ av material. Aen Floga från år 1961 är ett exempel 
på hur Rauschenberg låter den imaginära bildytan sprida sig från 
målarduken till rummet (se bild 48). Rauschenberg har målat med 
olja på den målarduk som är verkets bakgrund. Ovanpå målardu-
ken har han dessutom monterat en rad olika föremål, vilkas ur-
sprung i varierande grad är möjliga att ana. Som en komposition 
blir föremålen också reducerade till sina materiella egenskaper, 
och det blir möjligt att se på Aen Floga som en abstrakt målning. 
Ur den synvinkeln förlorar föremålen också kontakten till sin 
historia, och blir material för en målning. I egenskap av kollage 
är min helhetsinstallation jämförbar med Aen Floga. Bägge två 
består av både samlat och producerat material, som sammanförts 
till ett (i mitt fall rumsligt) kollage. De nya kombinationerna, 
den nya kontexten, ger kollagets delar nya betydelser. Den största 
skillnaden är att mitt kollage sprider sig över flera rum. 

Liksom för Rauschenberg, är objektens materialitet viktig för 
mig. Tröjornas färg är viktig. Deras mjukhet är viktig. Slitaget är 

terats som fotografi. Fotografierna representerar två skeden i en 
serie av skulpturala experiment. I Plank Piece I & II poängteras 
det tillfälliga av att konstnärens kropp blivit en del av skulpturen. 
För Ray är skulptur snarare en aktivitet än ett objekt,ⅺⅹ vilket 
är en utmärkt beskrivning också på mitt eget sätt att närma mig 
skulptur i arbetet med Ett namnlöst brus. 

Rays fotografiska verk är konceptuella på ett annat sätt än min 
fotoserie. Hans fotografier representerar idéer till skulpturer. De 
dokumenterar en tillfällig skulptur, och är på samma gång en be-
skrivning på hur denna skulptur, i princip, skulle kunna tillverkas 
på nytt. Fotografiet är viktigt bara som dokumentation av en idé. 
Själv hade jag ett visst intresse för fotografiernas estetiska kvalite-
ter. Jag var intresserad av att se hurudana fotografier min arbets-
metod genererade. Mitt intresse för fotografiet i sig, delar jag 
således med Medardo Rosso, trots att jag inte på samma vis som 
han försöker fånga ett intryck med kamerans hjälp. Eftersom jag 
aldrig i verkligheten kunnat se den skulptur jag arbetat med, kan 
man på sin höjd säja att jag skapar ett intryck med kamerans hjälp. 
Mina fotografier är också en oskiljaktig del av den metod jag 
utarbetat. De uppstod i samband med min aktivitet som skulp-
tör. Min metod, som förenar kropp och material till en tillfällig 
skulptur, ligger å sin sida nära Charles Rays sätt att vara skulptör i 
början av sin karriär. 

Om skulpturen övergår från att vara ett objekt till att vara en 
aktivitet, bevaras den sällan någon längre tid i sin ursprungliga 
form. Samma öde gäller ofta konstverk som är platsspecifika. De 
existerar en stund, och efter det finns de kvar endast i besökarnas 
minnen samt som dokumentation. Återigen stiger förgänglighet 
fram som ett viktigt tema. Ett namnlöst brus ordnade jag som sagt 
i mitt eget hem, och följaktligen blev utställningen en platsspeci-
fik installation vars livslängd begränsades till en vecka. Eftersom 
utställningen inte innehöll enskilda verk i traditionell mening, så 
fanns det ingen möjlighet att uppleva ens delar av utställningen 
vid någon annan tidpunkt. Med denna tidsbegränsning ville jag 

ge utställningen en stundens laddning, understryka att besöket av 
utställningen var ett unikt tillfälle. Varje möte med ett konstverk 
är förstås unikt, men genom att göra ett platsspecifikt konstverk 
ville jag poängtera detta.ⅹⅹ  

Den finländska bildkonstnären Maaria Wirkkalas (f. 1954) 
konst är i allmänhet platsspecifik. Wirkkala återanvänder oftast 
objekt som är bekanta från hennes konstnärskap, och med tiden 
har de börjat utgöra något av en ikonografi.ⅹⅺ För varje plats-
specifik kontext, tar objekten nya betydelser. På det viset skapar 
hon ett kontinuum, på samma gång som varje utställning också 
är unik. Wirkkala använder sig av vardagliga ting, bland annat 
stegar, gungor, skidor och stolar. Objekten kan vara regelrätta 
readymades, bruksföremål som Wirkkala bearbetat på något 
sätt, eller tillverkade objekt som föreställer bruksföremål. De är 
oansenliga ting som efter Wirkkalas behandling har en osanno-
lik och rentav överväldigande inverkan. 

Konstvetaren Riikka Stewen skriver om den förändring Wirk-
kalas föremål genomgår. Som delar av ett verk upphör de att vara 
enbart vardagliga objekt, och blir ett slags verktyg för att ta fram 
det metafysiska.ⅹⅻ Long Distance Call (se bild 47) visades på en 
strand på Gotland år 1993. Verket bestod av tre telefonkiosker, en 
violin, en fjäril och två vykort föreställande hertigen respektive 
hertiginnan i renässansmålaren Piero della Francescas Portraits of 
the Duke and Duchess of Urbino. Alla objekt var readymades. Wirk-
kala placerade en telefonkiosk en bit ut i vattnet, så att den ramade 
in horisonten. De övriga objekten fanns på stranden. Som Stewen 
påpekar, stod betraktaren inför det oändliga (horisonten), men 
också bredvid en telefon som skulle kunna ringa vilken sekund som 
helst. Telefonen har förmågan att hämta den frånvarandes röst till 
betraktarens närhet. Stewen menar att Wirkkala, då hon placerade 
objekten i nämnda kontext, lyckades visa det oändliga på nära håll. 

Konstvetaren Hanna Johanson har en liknande syn på Wirk-
kalas konst. Johanson menar att Wirkkala tar sig an ett omöjligt 
projekt, då hon försöker se det osynliga och förena det oförenliga. 

46. Charles Ray, Plank Piece 
I & II, 1973
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tär blir det dock omöjligt att åstadkomma kopior. Resultatet är 
närmare hundra stycken snarlika klot med subtila variationer, som 
slumpmässigt placerats på en kvadrat. Inte heller kvadraten är en 
geometriskt trogen kvadrat, eftersom den materiella interaktionen 
mellan latex och ostduk brutit upp denna ”perfekta” form. 

Liksom Sequel är min installation ett försök att upprepa 
samma form, och att arrangera denna upprepade form som en 
slumpmässig serie. Både upprepning och subtil variation ingick 
i mitt samlande av tröjor. Minnet blev ett verktyg, då jag för-
sökte uppfylla vissa önskemål angående materialitet. Jag samlade 
tröjor som motsvarade minnesbilden av ”den tröja jag söker”, med 
upprepning som följd. Samtidigt var det omöjligt att hitta tröjor 
som exakt motsvarade min minnesbild, vilket orsakade subtil 
variation. Minnesbilden levde och förändrades dessutom under 
samlandets gång. Upprepningen fortsatte då jag förvandlade alla 
tröjor till knyten enligt samma metod. På grund av tröjornas 
varierande materiella egenskaper blev det dock omöjligt att göra 
exakt likadana knyten. Animationen utgick ifrån samma metod 
för samlandet, men istället för att sammanföra tröjorna till en in-
stallation, så sammanförde jag dem till ”en bild”. Jag fotograferade 
alla tröjor på samma sätt, och arrangerade dem till en serie. Den 
resulterande animationen upprepade 40 snarlika bilder.

Efter år 1970 har den franska bildkonstnären Christian Bol-
tanskis (f. 1944) verksamhet huvudsakligen kretsat kring olika 
slags samlingar och samlande. Boltanski har uppgett sig ha en 
relation till minimalismenⅹⅹⅹ, vilket tar sig uttryck i upprepning 
som en återkommande metod. Hans verk har dock ofta narrativa 
och känslomässiga nivåer, som är minimalismen främmande. Min 
helhetsinstallation bär uppenbara likheter till hans senare installa-
tioner, som ofta består av samlingar av kläder eller fotografier. Re-
serve (se bild 52) består av använda kläder i alla former och färger. 
De otvättade (luktande) kläderna är hängda i rader, och täcker 
tre väggar från golv till tak. Kläderna är upplysta av 16 stycken 
likadana lampor, som är fästa i väggarna ovanför klädraderna. 

Boltanski jämför kläder med fotografiska porträtt och döda krop-
par. Alla tre är ett tecken på att någon existerat, men inte längre 
är närvarande. Att använda kläderna som material i konstverk ser 
han som ett sätt att ge dem ett nytt liv, låta dem återuppstå.ⅹⅹⅺ

Min anledning för att använda kläder som material är nära 
besläktad med de orsaker Boltanski framför. Förutom förgänglig-
hetens tema är också leken med närvaro och frånvaro intressant. 
För att återskapa de anonyma kropparnas numera osynliga förbin-
delser till tröjorna, försökte jag ge installationen en subjektliknande 
karaktär. Besökaren skulle kunna relatera till den som till en 
annan kropp. I diskussionerna med min ena handledare, Susanne 
Gottberg, använde vi det finska ordet olio, vars närmaste svenska 
översättning kunde vara väsen. När det gällde fotoserien gick 
leken med närvaro och frånvaro i motsatt riktning: min täckta 
kropps närvaro nästan eliminerades.

För att ta upp frågan om det personliga i konsten, har jag 
valt att skriva några rader om bildkonstnären Louise Bourgeois 
(1911-2010), som är välkänd för att ha använt sitt personliga liv 
och sina egna minnen som material i sin konst. Bourgeois växte 
upp i Frankrike, i en familj vars inre angelägenheter var minst 
sagt komplicerade. Efter att ha gift sig 1938, flyttade hon till New 
York. Motiven för hennes konst härstammar, efter 1947, uteslu-
tande från personliga upplevelser inom familjen.ⅹⅹⅻ Ibland har 
verken hanterat hennes nya familj i New York, men oftast är det 
barndomens familj, den värld hon lämnade bakom sig i Frankrike, 
som gör sig påmind: ”It was a tangible way of recreating a missed 
past. […] It was the reconstruction of the past.”ⅹⅹⅻⅰ Som konst-
vetaren Robert Storr påpekar, är Bourgeois konstnärskap sällsynt 
bundet till berättande.ⅹⅹⅹⅳ Hon upprepar teman från barndo-
men, om och om igen i över sex decennier, och hennes minnen 
verkar få en materiell parallellvärld som blir bara starkare med 
åren. De teman och känslor hon behandlar är universella: kärlek, 
närhet, avundsjuka, hat, aggression, ångest, skuldkänslor, sårbar-
het, kontroll. Dessa hör till vilka mänskliga relationer som helst, 

viktigt. Det är också viktigt att var och en av dem är unik, trots 
att de liknar varandra, och att det är jag själv som hittat dem. 
Mitt sätt att samla material är likt Rauschenbergs. Han sökte ofta 
sina material bland skräpet på gatorna. När jag sökte tröjor var 
jag dock metodisk, på ett sätt jag inte känner igen från Rauschen-
bergs konstnärskap. Mitt projekt gick ut på att hitta så många 
”likadana” tröjor som möjligt: de skulle uppfylla vissa önskemål 
gällande färg, material och form. Det är också uppenbart att jag 
tillåter större modifieringar av mina objekt än Rauschenberg, som 
helst använde sina objekt i upphittad form.ⅹⅹⅵ

Jag delar Rauschenbergs intresse för de mest alldagliga av alla ma-
terial, de vardagens objekt som övergivits. I Ett namnlöst brus tar sig 
intresset uttryck som en samling på cirka 350 använda tröjor. Dessa 
tröjor är inte speciella på något sätt. Ur modesynvinkel är de närmast 
intetsägande. Sedan länge har jag varit intresserad av vardagliga klä-
der och klädernas vardagliga historia. Därför har modehuset Maison 
Martin Margiela haft en speciell betydelse för mig. Ett återkomman-
de tema i deras kollektioner är att relativt anonyma kläder från det 
förflutna lyfts fram. Den här tendensen kan vi se i Replica-kläderna: 
noggrant återskapade lopptorgsfynd, eller i Artisanal-kollektionen: 
handgjorda kläder som görs genom återanvändning.ⅹⅹⅶ Tröjan på 
bild 49 är ett kollage av använda armésockor. 

Med Maison Martin Margiela delar jag också ett intresse för 
anonymitet. Att täcka modellernas ansikte på olika sätt, som för 
att skydda deras identitet, har varit återkommande ända sedan 
modehusets första kollektion. Ibland är ansiktet täckt av tyg, som 
i kollektionen a/w 1995-1996 (se bild 50). Andra gånger används 
till exempel hår eller smink. Också modehusets grundare Martin 
Margiela (f. 1957) har valt att förbli anonym, ett sällsynt val inom 
modevärlden där huvuddesignern som person ofta används som 
ett instrument i marknadsföringen. Istället är det alltid arbets-
gruppen Maison Martin Margiela som uttalar sig om modehu-
sets angelägenheter. Att modehuset fungerar genom samarbete, 
understryks vid officiella tillfällen, då hela personalen är klädd i 

likadana vita bomullsrockar. Mitt eget intresse för anonymitet är 
förstås av en annan art, eftersom jag inte använder mig av riktiga 
människokroppar på utställningen. Anonymitet är snarare ett 
tema som kommer på köpet, då jag med hjälp av använda kläder 
och fotografier behandlar frågor om närvaro och frånvaro. Man 
kunde säga att Maison Martin Margiela använder sig av subjekt, 
och låter dem delvis förvandlas till objekt. I min fotoserie händer 
någonting liknande, då jag förvränger utseendet av min kropp 
genom att täcka mig själv. I arbetet med installationen och ani-
mationen närmade jag mig frågan från andra hållet, och använde 
mig av objekt för att åkalla (anonyma) subjekt. Jag ville återskapa 
tröjornas förbindelse till sina forna bärare.ⅹⅹⅷ

Att samla tröjor var en repetitiv sysselsättning, men upprep-
ning syntes som tema också i den färdiga installationen och 
animationen. Därmed har Ett namnlöst brus en relation till mini-
malismen, trots att det allmänna intrycket av utställningen inte 
motsvarar minimalismens sparsmakade estetik. Skulptören Eva 
Hesse (1936-1970) får företräda minimalistisk referens. 

Eva Hesse hade sitt genombrott 1968. I likhet med många 
andra konstnärer som gjorde minimalistisk konst, var hennes ma-
terial industriella och repetition i serier en återkommande metod. 
Som konstvetaren Elisabeth Sussman påpekar, var hon också 
intresserad av att bryta mot den minimalistiska traditionen.ⅹⅹⅸ 
Hon arbetade med materialet och dess egenskaper som utgångs-
punkt, och följaktligen blev en rent minimalistisk estetik omöjlig. 
Skulpturens form var ett resultat av både materialets inneboende 
egenskaper och metoden för att bearbeta detta material. Hennes 
sätt att använda material introducerade slumpen, och orsakade en 
subtil variation som bröt med de opersonliga system av repetition 
hennes verk också byggde på. Jag har valt Sequel (se bild 51) som 
ett exempel på Hesses minimalism, eftersom den, på ett idémäs-
sigt plan har stora likheter med min installation. Sequel består av 
latex, pigment och ostduk. Verket är ett försök att göra närmare 
100 stycken likadana klot. På grund av latexens materiella karak-

47. Maaria Wirkkala, Long 
Distance Call, 1993

48. robert rauschenberg, aen 
Floga, 1961
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51. Eva Hesse, Sequel, 1967-1968  
52. Christian Boltanski, Reserve, 1999
53. louise bourgeois, Cell (Clothes), 1996
54. Louise Bourgeois, Seven in Bed, 2001
55. louise bourgeois, Cumul I, 1969

och därför blir Bourgeois liv för betraktaren också bara ett vanligt 
liv, trots sina extraordinära detaljer.ⅹⅹⅹⅴ

Louise Bourgeois har hävdat att hon aldrig varit bokstavlig 
i sitt konstnärliga arbete.ⅹⅹⅹⅵ Trots det har hon ofta i detalj 
uttalat sig om kopplingen mellan hennes verk och personliga 
liv och minnen. Hon har förklarat vad olika aspekter av verket 
representerar, och vilka personer ur hennes liv som verket berät-
tar någonting om. I det här avseendet arbetar jag på ett helt annat 
sätt än Bourgeois. Jag är medveten om att de teman jag hanterar i 
mitt konstnärliga arbete har kopplingar till de teman jag behand-
lar i mitt personliga liv. Konst och liv hänger samman tematiskt, 
men också materiellt. I Ett namnlöst brus använder jag mitt eget 
hem som material, ett utrymme som naturligtvis är oskiljaktigt 
från mitt liv. Mitt konstnärliga arbete kretsar dock främst kring 
de problem och möjligheter som uppstår då jag arbetar med ett 
projekt, och behandlar inte specifika upplevelser och minnen. 

I viss mån liknar Ett namnlöst brus de installationer som Louise 
Bourgeois arbetade med under slutet av 1900-talet. Cell (Clothes) 
(se bild 53) är ett självständigt utrymme, som är byggt av och 
innehåller både upphittat material och föremål som konstnären 
tillverkat. Det är ett personligt utrymme, som fyllts med konstnä-
rens egna kläder och en skulptur av tyg. Kläderna är upphängda 
i metallkonstruktioner, och en del av dem har fyllts med något 
mjukt material.ⅹⅹⅹⅶ Bourgeois uppfattar kläderna som en 
metafor för tid och förgänglighet. För henne är mode upplevelsen 
av att leva i ett plagg, och följaktligen blir det gamla och använda 
plagget ett tecken på den tid som gått.ⅹⅹⅹⅷ Både kläder och 
textiler har en kroppslig anknytning i Bourgeois konst. Seven in 
Bed (se bild 54) är ett exempel på de senare, mjuka skulpturer, 
där tyget nästan blir som hud. De klumpiga stygnen antyder sin 
tillverkares stigande ålder, men ger också själva skulpturen en 
kuslig kroppslighet. Sömmarna påminner om ärr, dåligt sydda 
sår. Kropparna i Seven in Bed övergår i varandra, ett återkomman-
de tema i Bourgeois konst. Kroppens relation till, och övergång 

i sin omgivning, är ett annat välrepresenterat tema. Cumul I (se 
bild 55) är ett exempel från den mer abstrakta perioden i slutet av 
1960-talet. Verket kunde ses som en samling kroppsliga fragment, 
sammanförda för att skapa ett landskap. Bourgeois har kommen-
terat Cumul-serien på följande vis: ”Well, I’m on all these lands-
capes, unconscious landscapes, soft, the end of softness – even the 
Cumuls all belong to the same group. They are anthropomorphic 
and they are landscapes also. Our own body could be conside-
red, from a topographical point of view, a land with mounds and 
valleys and caves and holes. So it seems rather evident to me that 
our own body is a figuration that appears in mother earth”.ⅹⅹⅹⅸ 
Bourgeois konst är en viktig referens när det gäller den kroppsliga 
tematiken i Ett namnlöst brus, ett ämne jag ska återkomma till i 
kapitlet ”En gränslös kroppsbild”. 

saMManfattnIng av den konst- 
ocH desIgnHIstorIska kontexten

Mitt urval av aktörer från 1900-talets konst- och designhistoria är, 
avsiktligen, brokigt. Liksom Ett namnlöst brus, är urvalet en eklek-
tisk helhet. Aktörerna representerar olika inriktningar inom konst 
och design, och rent estetiskt finns det stora skillnader mellan deras 
verk. Avsikten med ovanstående analys har varit att visa de likheter 
och olikheter aktörerna sinsemellan har, och samtidigt poängtera de 
relevanta kopplingar som finns till arbetet med min egen utställning. 
I vissa fall finns det en estetisk likhet mellan min utställning och de 
utvalda aktörernas konst. Större vikt har jag dock lagt vid att jämföra 
mitt eget arbete med de utvalda aktörernas sätt att arbeta, de konst- 
och designhistoriska teman de lyfter fram, eller de enskilda verkens 
teman. Ovanstående analys avslöjar således vissa egenskaper hos min 
utställning, och ringar in den eklektiska helhet utställningen är. På 
samma gång skapar jag en förbindelse mellan Ett namnlöst brus, och 
1900-talets eklektiska konst- och designhistoria.

49. maison martin margiela, 
tröja gjord av armésockor, a/w 
1991-1992
50. maison martin margiela, 
modevisning, a/w 1995-1996
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F öregående kapitel gav en introduktion till de teman som 
kretsade kring arbetet med Ett namnlöst brus. Efter att 
ha närmat mig dessa teman utgående från andra aktörers 

konst och design, ska jag till nästa koncentrera mig på några 
centrala aspekter av min utställning, med tre nyckeltexter som 
utgångspunkt. Utställningens kroppsliga tematik analyserar jag 
i första hand utgående från språk- och litteraturvetaren Mi-
chail Bachtins (1895-1975) tankar om den groteska litteratu-
rens kroppsbild, så som de framgår i verket Rabelais och skrattets 
historia. Arbetet med material i samband med installationen står 
i centrum för analysen. Litteraturteoretikern och semiotikern 
Roland Barthes (1915-1980) Det ljusa rummet är min utgångs-
punkt, då jag analyserar fotografiets och animationens position 
som ett komplement till arbetet med fysiska material. Jag jämför 
Barthes tankar om fotografiet med den fotografiska arbetsprocess 
som hörde samman med fotoserien. Utgående från den franska 
filosofen Gaston Bachelards (1884-1962) tankar om det intima 
utrymmet, framhåller jag att upplevelsen av ett hem alltid är en 
blandning av verklighet och fantasi. Jag beskriver dagdrömmens 
betydelse som metod i arbetet med helhetsinstallationen, med 
Bachelards The Poetics of Space som utgångspunkt. På samma gång 
som jag fördjupar mig i utställningens tematik, fortsätter jag att 
granska mina metoder. Jag koncentrerar mig på att analysera hur 
metod och innehåll förenas under arbetsprocessen, och vilket 
förhållande dessa har till varandra.

en gränslös kroPPsbIld
Den gränslösa kroppens tematik hade jag bekantat mig med redan 
långt innan jag inledde arbetet med Ett namnlöst brus. Den fran-
ska författaren François Rabelais (ca 1483-1494 – 1553) hade ett 
egenartat sätt att hantera kroppslighet, och hans berättelser om 
jättarna Gargantua och Pantagruel tilltalade mig redan i början av 
2000-talet, då jag studerade litteraturvetenskap. Följaktligen blev 

Rabelais prosa en referenspunkt för mitt magisterarbete. Språk- 
och litteraturvetaren Michail Bachtin (1895-1975) betraktar 
Rabelais som en företrädare för den så kallade groteska littera-
turen, och beskriver den groteska kroppen på följande vis: ” Den 
groteska kroppen är /…/ en kropp i vardande. Den är aldrig färdig, 
aldrig fullbordad: den formas och skapas ständigt och den formar och 
skapar själv en annan kropp: vad mer är, denna kropp slukar världen 
och slukas själv av världen”.ⅹⅼ Citatet kunde vara en beskrivning av 
hur min installation kommer till. I tröjornas berättelse kan jag se 
drag som är typiska också för grotesken: en strävan att nå ut över 
kroppens gränser, en förening av olika kroppar samt kroppens 
förening med den kringliggande världen.ⅹⅼⅰ

Berättelsen om hur installationen kommer till blir i ”för-
kroppsligad” version som följande: Allting börjar med materialet, 
tröjan, som för en tid har ett nära förhållande till någon anonym 
persons kropp. När denna person överger tröjan blir den ett slags 
kroppsligt avfall, som via sorteringsstationer förs vidare till något 
lopptorg. I det skedet när jag hittar tröjan är den redan en åldring 
i tröjornas värld: den har redan gått igenom en period av använd-
ning. Tröjan återuppstår genom att sluka sig själv. Den blir en ny 
liten kropp, eller som jag uttryckte mig i kapitlet ”En konst- och 
designhistorisk dialog”, ett objekt med en subjektliknande karaktär. 
En hel grupp tröjor förvandlas på samma vis, och slutligen sam-
manför jag dem till en ny, större kropp. Denna kropp är tillfällig, 
den ändrar form för varje gång den uppförs, men har alltid en 
kroppsligt topografisk yta med utstickande delar och håligheter. 

Det är på grund sina forna kroppsliga förbindelser, som trö-
jorna börjar tala om en gränslös kroppslighet. Tröjorna är i sig 
kroppens förlängningar, som efter att ha blivit avfall beblandar 
sig med den omgivande världen. De övergivna tröjorna härstam-
mar från landskapet, de har spritts ut över stadens lopptorg, och 
jag samlar dem för att bilda ett kroppsligt landskap. Som Bachtin 
framhåller, kan den groteska kroppen ”smälta samman med skilda 
naturföreteelser: berg, floder, hav, öar och kontinenter; den kan 

en analys av 
utställnIngen 
ur MetodIskt 
PersPektIv
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kroppsbilden) sida vid sida, som ett motsatsförhållande bekant 
för var och en. Alla känner till erfarenheten av att höra ihop med, 
och samtidigt vara avskild från andra människor. Den erfarenhe-
ten är också grundläggande för Ett namnlöst brus: utställningen 
bygger långt på glidningar mellan dessa kontrasterande upple-
velser. Både den gränslösa och den individuella kroppsbilden är 
ständigt närvarande, och därför blir den kroppsliga tematiken 
aldrig låst vid en viss position. Den kroppsbild som utställningen 
för fram, karaktäriseras i första hand av ambivalens. 

fotografIet ocH dess referent
I Det ljusa rummet skriver litteraturteoretikern och semioti-
kern Roland Barthes om ett fotografi som ännu inte förlorat sin 
autenticitet (jämför Minor Whites tankar om relationen mellan 
fotografi och verklighet i kapitlet ”En konst- och designhistorisk 
dialog”). För Barthes har (ett lyckat) fotografi en relation till en 
kännbar verklighet. Det är osäkert om Barthes ens hade betraktat 
digitalt fotografi som fotografi. De fotografier jag använt i Ett 
namnlöst brus är fotograferade digitalt, men de kunde i princip 
också ha fotograferats på film. Kopplingen till en kännbar verk-
lighet finns fortfarande, och därför använder jag mig av Barthes 
tankar utan att desto mera gå in i en diskussion om fotografiets 
essens och skillnader till andra medier. 

För Barthes är fotografiet ett bevis på närvaro. Den foto-
grafiska referenten är det ”med nödvändighet verkliga ting som 
har placerats framför kameraobjektivet och utan vilket inget 
fotografi skulle vara möjligt”.ⅼ På samma gång är det uppenbart 
att fotografiet representerar en verklighet som inte längre går 
att röra vid. Fotografiet är objektets frånvaro. Fotografiet visar 
således att referenten med all säkerhet var närvarande, men nu 
är frånvarande. Barthes menar att fotografiet är som en hal-
lucination: det är sant vad gäller tiden (jag kan se tinget, det 
har funnits), men falskt vad gäller perceptionen (jag kan se 

tinget, men det är inte här och går inte att röra vid).ⅼⅰ Frågan 
om närvaro och frånvaro stiger fram, och samtidigt tillför det 
fotografiska mediet en tidsmässig dimension till mitt arbete med 
handgripliga material. Fotografiet blir ett komplement som talar 
om materialens och objektens förgänglighet. Det kan egent-
ligen inte säga någonting om det fotograferade objektet i sig 
(tredimensionellt har blivit tvådimensionellt). Därför låg mitt 
huvudsakliga intresse under arbetet med fotoserien inte heller i 
det fotograferade klädesplagget. Det intressanta var de fotogra-
fier som plagget genererade. Jag hade ett större intresse för den 
fotografiska situation referenten befann sig i, än för referenten 
som objekt. Därför är de tidsmässiga aspekterna som talar om 
förgänglighet och flyktighet de viktigaste i arbetet med fotose-
rien. Klädesplagget ”kom till liv” bara för ett ögonblick, under 
den fotografiska situationens omständigheter. Fotografiet är ett 
bevis på att den situationen var verklig.  

fotoserIens fotografIska 
Process

I Det ljusa rummet beskriver Barthes hur han försöker ”återfinna” 
sin nyss avlidna mor i de fotografier hon lämnat efter sig. Först 
erbjuder fotografierna enbart besvikelser, eftersom han bara kän-
ner igen vissa delar av sin mor. Helheten, hennes person, fattas. 
Slutligen hittar han ett fotografi på modern som femåring, som 
han upplever att rymmer alla de egenskaper som utgjort mo-
derns väsen. Fotografiet ger honom samma säkra känsla som ett 
minne.ⅼⅱ

Den fotografiska processen som ingick i arbetet med fotoserien 
har vissa likheter med Barthes sökande efter sin mors väsen. Mel-
lan de fotografier som ”fungerade”, rymdes otaliga mängder av 
fotografier som endast verkade illustrera min fantasi om hur bilden 
kunde tänkas se ut. Jag sökte efter ett fotografi som motsvarade 

fylla hela världen”.ⅹⅼⅱ Installationens material ger den kroppsliga 
anknytningen, och när tröjorna sammanförs till en horisontell, 
topografisk yta, ligger det nära till hands att tolka installationen 
som en förening av kropp och landskap. Installationens yta består 
av de kullar, dalar, grottor och hål som Louise Bourgeois känner 
igen hos både kroppen och landskapet (se kapitlet ”En konst- och 
designhistorisk dialog”, citatet där hon kommenterar Cumul-
serien). Eller för att använda Bachtins ord: ”Berg och avgrunder, 
sådan är den groteska kroppens relief ”ⅹⅼⅲ Liksom den groteska 
kroppen, är installationen ständigt i vardande, den får aldrig en 
slutgiltig form. Den blir en skådeplats för det kroppsliga drama 
som Bachtin menar att också hör samman med den groteska lit-
teraturen: ätande, förrättande av naturbehov, samlag, förlossning, 
växt, ålderdom, och död.ⅹⅼⅳ Dessa är alla akter där kroppens 
gränser bryts ner. I grotesken, liksom på min utställning, är krop-
pen inte individuell, en avskild enhet. Den har inte en individuell 
födelse och död, eftersom födelse och död är oskiljaktiga. 

Om installationen är en berättelse om grotesk eller gränslös 
kroppslighet, så kunde man tala om det enskilda knytet som ett 
groteskt objekt. Knytet kan jämföras med den groteska berät-
telsens kroppsdelar, som ofta genomgår någon form av förvand-
ling. Kroppsdelarna kan till exempel bli objekt eller får djuriska 
drag.ⅹⅼⅴ Min metod för att tillverka knyten gick som sagt ut på 
att låta en hel tröja sluka sig själv, och förvandlas till någonting 
nytt genom att fylla upp sin egen ärm. Man kan således säga 
att tröjorna genomgår en förvandling som liknar den groteska 
kroppsdelens, men som går i motsatt riktning: ett ”dött” objekt 
får kroppsliga och subjektliknande drag. I första hand är det 
tillverkningsmetoden och den bakomliggande kroppsliga temati-
ken som orsakar denna förvandling. Själv hade jag ingen avsikt att 
göra ett föreställande knyte. Jag måste dock framhålla att många 
besökare uppfattade knytena som föreställande, och att ett flertal 
kroppsdelar i det sammanhanget kom på tal. Den tolkningen 
knyter å sin sida samman installationen med den groteska littera-

turen, som enligt Bachtin i första hand intresserar sig för antingen 
kroppsdelar som sticker ut, eller kroppens håligheter. Det är vid 
dessa områden som gränserna mellan två kroppar övervinns och 
gränsen mellan kropp och värld bryts ner.ⅹⅼⅵ Kroppens topogra-
fiska yta blir aktuell också om man betraktar den tillfälliga instal-
lationen som en förening av kropp och landskap.

förHållandet Mellan gränslös 
ocH IndIvIduell kroPPsbIld 

Den gränslösa kroppsbilden kan betraktas som fantasi, en tan-
kevärld eller abstrakt idé. I likhet med den individuella kropps-
bilden, är den gränslösa kroppsbilden ett sätt att förhålla sig 
till kroppslighet. Förhållningssätten förändras med tiden: som 
Bachtin framhåller var det groteska framställningssättet av krop-
pen dominerande i konst och litteratur under tusentals år. Det 
är först under de senaste fyra seklerna som en annan kroppsbild 
vuxit fram, i synnerhet inom litteraturen. Det karaktäristiska 
för den moderna kroppsliga kanon, är ”en helt färdig, fullbordad, 
strängt avgränsad, sluten, utifrån visad, icke blandad och individuellt-
uttrycksfull kropp”.ⅹⅼⅶ En av avsikterna med utställningen var att 
ifrågasätta den moderna, individuella kroppsbilden, och att leka 
med tanken om en gränslös kropp. Jag ville erbjuda besökaren en 
alternativ kroppsbild, för att låna den franska psykoanalytikern 
Jacques Lacans (1901-1981) tanke, att spegla sig i.ⅹⅼⅷ 

Trots att den gränslösa kroppsbilden var mitt huvudintresse, 
följde den individuella kroppsbilden ständig med som ett par i 
mitt arbete. Dessa kroppsbilder är oskiljaktiga i en samtida dis-
kussion. Konstvetaren Helena Erkkilä föreslår att ”Det faktum, 
att var och en har en kropp, kopplar samman människorna. Att var 
och en är en kropp, gör människorna till unika enheter, avskilda 
från varandra.”ⅹⅼⅸ I citatet av Erkkilä kan man se samhörigheten 
(den gränslösa kroppsbilden) och avskildheten (den individuella 
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hemmet är en fristad för dagdrömmen. Barndomens hem blir ef-
terhand en förening av fantasi och minne. Drömmarna fortsätter i 
människans alla hem, och de tidigare utrymmen som tillåtit dag-
drömmen rekonstruerar sig själv i nya dagdrömmar. De tidigare 
hemmen bevaras för alltid inom oss, och påverkar upplevelsen av 
varje bebott utrymme. Upplevelsen av det bebodda utrymmet är 
alltid en blandning av verklighet och fantasi.ⅼⅴ 

I följande kapitel ska jag visa, hur jag använder dagdrömmen 
som metod. Jag tar en aktiv roll i dagdrömmen om det hem som 
ska förvandlas till en helhetsinstallation. Genom att parallellt an-
vända mig av dagdrömmen och mer praktiska metoder, försöker 
jag förvandla mitt hem till någonting som kunde jämföras med en 
poetisk bild: en ovanlig, men greppbar bild av hemmet. 

dagdröMMen soM Metod
Dagdrömmen var ett oumbärligt verktyg i arbetet med helhets-
installationen. Att skapa helhetsinstallationen var i slutändan ett 
fysiskt arbete som hade att göra med användning av handgripliga 
material, men så länge installationen levde i tanke, behövdes dag-
drömmen. Den tillät mig att stiga in i ett möjligt slutresultat, ett 
utrymme som ännu inte fanns. I dagdrömmen är detta utrymme, 
för att använda filosofen Gaston Bachelards ord, ofantligt: 
”Daydream undoubtedly feeds on all kinds of sights, but through 
a sort of natural inclination, it contemplates grandeur. And this 
contemplation produces an attitude that is so special, an inner 
state that is so unlike any other, that the daydream transports the 
dreamer outside the immediate world to a world that bears the 
mark of infinity.”ⅼⅵ I dagdrömmens utrymme kan allting föränd-
ras, ingenting är fastslaget, materialen har alla tänkbara betydel-
ser, och utrymmet är, framför allt, inte reducerat till sina fysiska 
dimensioner och faktiska innehåll. 

I dagdrömmens utrymme kan saker och ting uppstå och för-
svinna. Visuella idéer kommer och går. Om en idé blir ständigt 

återkommande, så krävs en reaktion. För att kunna bedöma dess 
relevans för installationen som helhet, måste idén bearbetas ma-
teriellt. Det kan innebära ett experiment gällande material, form 
eller färg, eller om experimentet haft en tilltalande utgång: att jag 
placerar in delresultatet i det blivande utställningsutrymmet. Jag 
granskar inte de olika delresultaten utgående från om de motsva-
rar de dagdrömmar jag haft om installationen. Varje delresultat 
förändrar mina dagdrömmar, så jag är mest intresserad av om 
resultatet får dagdrömmen att utvecklas. Varje delresultat ska 
generera nya idéer. Om ett resultat slutför dagdrömmen, måste det 
förkastas. Jag använder gärna min kropp i arbetet, så den fysiska 
känsla jag får av att stå framför ett delresultat väger också tungt i 
min bedömning. 

Resultat jag godkänner, blir bestående element i dagdrömmens 
utrymme. De för arbetet framåt, men också ”misslyckade” resultat 
är viktiga. Ett misslyckande avslöjar nästan utan undantag i vil-
ken riktning installationen måste gå. Därför finns det egentligen 
inte onödiga experiment. I mån av möjlighet lönar det sig att un-
dersöka alla idéer. Resultaten är ändå aldrig vad jag räknat med, 
eftersom det materiella aldrig motsvarar dagdrömmen. Material 
bjuder alltid på överraskningar. Slump och misstag i arbetet med 
material är mer värdefulla än välplanerade resultat.

Dagdrömmen är som ett spelbräde, eller mentalt 3D-program. 
Jag kan placera in olika erfarenheter: visuella idéer som uppstått 
i dagdrömmens rum, materiella erfarenheter, eller erfarenheter 
av det faktiska rummet. Varje erfarenhet påverkar dagdrömmens 
rum i en ny riktning, skapar ett nytt rum, och gradvis närmar sig 
installationen ett materiellt förverkligande. Jag samlar på mig en 
mängd delresultat, som jag har att tillgå då jag i slutet av arbets-
processen bygger den verkliga installationen. Att bygga installa-
tionen handlar mest om att flytta omkring delresultaten i ut-
ställningsutrymmet, liksom bitar i ett rumsligt kollage. I det här 
skedet är dagdrömmens utrymme inte längre relevant, eftersom 
det är omöjligt att leva upp till. Det faktiska utrymmet kan inte 

denna fantasi i sin helhet. Jag måste poängtera att det inte var den 
ursprungliga fantasibilden jag letade efter. Den kunde jag inte ens 
minnas längre, eftersom bilden levt och förändrats under arbets-
processen. Bilden av ett möjligt slutresultat förändrades alltefter-
som arbetet med klädesplagget fortskred. 

Största delen av de bilder jag tog var således otillfredsställande, 
men med jämna mellanrum uppstod fotografier som jag upplevde 
att rymde alla de egenskaper som utgjorde fantasibildens väsen. 
Denna mentala bild hade jag naturligtvis aldrig sett i verklighe-
ten, lika litet som Barthes någonsin sett sin mor som femåring. 
De lyckade fotografierna gav mig upplevelsen av att minnas en 
bild jag aldrig sett. De omständigheter jag underkastat mig själv, 
att aldrig kunna se den situation jag fotograferade, var av största 
vikt. Det fotografi som fångade fantasibildens hela väsen gick inte 
att planeras, det måste ”komma till mig” på samma vis som fan-
tasibilder vanligtvis gör: plötsligt finns de bara där i medvetandet. 
Fotografiet är således inte bara ett bevis på att den fotografiska 
situationen är verklig, utan också att min fantasi är verklig, trots 
att den inte någonsin varit handgripligen närvarande.

Den fotografiska metod jag tillämpade i arbetet med fo-
toserien hade en inbyggd, distanserande faktor. Jag stod själv 
övertäckt, framför kameran, och kunde inte se eller styra den 
fotografiska situationen i realtid. Materialets yta kände jag utan 
och innan. Att se och röra denna yta gav mig en fattig upplevel-
se, kanske liknande upplevelsen av att återvända till en plats från 
det förgångna, som ofta figurerat i tankarna. Den platsen växer 
till sig i fantasin, och ju mer distans tiden ger, desto mindre 
liknar den fysiska platsen minnet av denna plats. En liknande 
distans som till minnet, finns det till alla mentala fantasibilder. 
De är aldrig i samma rum som dagdrömmaren, alltid någon 
annanstans. Därför var en distanserande metod, en distans till 
materialet, en underlättande faktor då jag letade efter fantasibil-
dens väsen. De lyckade fotografierna liknade dagdrömmar, de 
var en blandning av minne och fantasi.

det fotografIska MedIets 
Inverkan På fotoserIen 
resPektIve anIMatIonen

Animationen kompletterar arbetet med material på ett annat sätt 
än fotoserien, eftersom den börjar likna en film. Enligt Barthes 
finns det en stor skillnad mellan fotografi och film: i fotografiet 
”ställde sig någonting framför det lilla hålet och blev för alltid 
kvar där /…/ medan i filmen något gick förbi framför samma 
lilla hål”.ⅼⅲ Fotografiet saknar framtid, vilket ger fotografiet en 
melankoli som filmen å sin sida saknar. Filmen är mera som livet, 
den innehåller antagandet om att upplevelsen ska fortsätta. Man 
kan tänka sig animationen som ett levande fotografi, eller möj-
ligtvis en serie av stillbilder, vilket ger en melankolisk upplevelse. 
För mig innehåller den tolkningen en sorg över alla de tröjor, eller 
kroppsliga förlängningar, som varit närvarande och nu är frånva-
rande. Om man tänker sig att animationen är en film, blir utgång-
en en annan. Den senare visar hur tröjorna rör sig förbi kamerans 
lins, som ett cykliskt rött flöde av tröjor. Tröjorna blir ett krets-
lopp, som innehåller antagandet om en fortsättning. Animationen 
kompletterar därför utställningen med en synvinkel, som är mer 
svåråtkomlig i de övriga elementen av helhetsinstallationen. 

att varseblI ett bebott utryMMe 
Enligt den franska filosofen Gaston Bachelard kan ett hem aldrig 
reduceras till sina mätbara egenskaper. Hemmet är visserligen i 
första hand ett geometriskt objekt, det är synligt och handgrip-
ligt. Ändå blir en rationell analys otillräcklig, från det ögonblick 
då ett utrymme räknas som en intim plats.ⅼⅳ Resonemanget 
börjar från det första hemmets trygghet. Det var i barndomens 
hem som de första dagdrömmarna uppstod. Det är också denna 
hemmets egenskap som Bachelard anser vara dess främsta fördel: 
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motsvara dagdrömmens utrymme. Dagdrömmen är en arbets-
metod som samlar delresultaten till en helhetsbild. Att bygga 
installationen kräver däremot att jag är närvarande i utrymmet. 
Jag har ett visst antal resultat att tillgå, och dem arrangerar jag till 
en fungerande helhet. 

saMManfattnIng av analysen
I föregående kapitel har jag fördjupat mig i utställningens tema-
tik. På samma gång visar analysen hur metoderna för en dialog 
med utställningens tematik. Metoderna lyfter fram sinsemellan 
olika synvinklar på arbetet, och har en uppenbar inverkan på 
slutresultatet. Metoderna påverkar inte bara visuella faktorer utan 
också utställningens innehåll. 

I kapitlet ”En gränslös kroppsbild” använde jag installationen 
av tröjor som exempel, för att åskådliggöra hur den kroppsliga 
tematiken är synlig i slutresultatet. Installationen ger det mest 
konkreta exemplet på hur en abstrakt idé får en handgriplig form. 
Både nämnda kapitel och kapitlet ”Förhållandet mellan gränslös 
och individuell kroppsbild” innehåller abstrakta resonemang, och 
representerar den typ av abstrakta idéer som varit en av utgångs-
punkterna för mitt arbete med Ett namnlöst brus. Den gränslösa 
kroppsbilden är ett av mina immateriella material. Arbetet med 
fysiska material har en relation till de abstrakta idéerna, som alltid 
finns i tanke, men arbetet utgår inte nödvändigtvis från idéer. 
För installationen gjorde jag ett avgörande val i enlighet med den 
gränslösa kroppsbilden: kläderna blev mitt material. Efter det 
styrdes arbetet främst av materialet. De abstrakta idéerna och 
arbetet med material existerade parallellt under arbetsprocessen, 
men som skilda områden, och hade inte ett kausalt förhållande. 
De abstrakta idéerna fungerade som en referensram. En jämfö-
relse mellan abstrakt idé och materiellt resultat kunde avslöja om 
det senare rört sig alltför långt bort från sitt ursprung. 

Redan i kapitel ”Praktiska metoder” poängterade jag hur tätt 

sammanknutet det fotografiska arbetet var med det arbete som 
involverade fysiska material. Kameran var ett viktigt verktyg längs 
med hela arbetsprocessen, i synnerhet i de fall där slutresultatet 
skulle bli fotografi. I kapitlet ”Fotografiet och dess referent” visar 
jag hur fotografiet står i förhållande till tingen och materialen. 
Fotograferandet är ett komplement till arbetet med material, 
eftersom det tillför utställningen ett annat tidsperspektiv, och 
poängterar förgänglighetens tema. I kapitlet ”Det fotografiska 
mediets olikartade inverkan på fotoserien respektive animationen” 
poängterar jag skillnaden på animation och fotografi. I form av 
animation antyder fotografiet en fortsättning, och blir en kontrast 
till melankolin, som annars väger tungt i utställningen. Analy-
sen av den fotografiska metod som tillhörde fotoserien, i kapitlet 
”Fotoseriens fotografiska process”, visar hur metoden kan ha en 
avgörande inverkan på det visuella slutresultatet. På samma gång 
poängterar jag hur en begränsning kan bidra till ett intressantare 
resultat.

I kapitlet ”Att varsebli ett bebott utrymme” visar jag hur upple-
velsen av ett bebott utrymme alltid är en blandning av fantasi och 
verklighet. Den uppfattningen formade min metod för att arbeta 
med helhetsinstallationen. Med dagdrömmen som komplement 
till arbetet med material, utarbetade jag en metod som förenade 
fantasi och verklighet. I kapitlet ”Dagdrömmen som metod” ana-
lyserade jag dagdrömmen som en samlande metod för arbetet med 
helhetsinstallationen. Dagdrömmen är ett sätt att hantera en stor 
helhet, och en metod som formar en helhet av den fragmentariska 
information som uppstår under arbetets gång. 
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HeMMet I norMaltIllstånd
Huset jag bor i är byggt 1928. Lägenheten består av tre rum och 
kök och dessutom en hall, som förenar de övriga rummen (se 
bild 29). Bild 25-27 visar de rum, med inredning, som användes 
för utställningen. Lägenheten har aldrig blivit totalrenoverad 
på samma gång, och många ursprungliga element är bevarade. 
Kvar finns de gamla listerna, golvet, dörrarna, takdekorationerna, 
strömbrytarna och andra detaljer. Delvis är hemmet slitet, men 
vissa delar har åtgärdats helt nyligen. Lägenheten är inredd i 
eklektisk stil med referenser som går ända från antiken till samtid. 
Det finns många textiler, som ger värme och mjukhet åt utrym-
met. Färgerna är friskt blandade och ger ofta ett mustigt intryck. 
Det finns ett övermått av föremål, samlade under årens lopp. En 
del är arvegods, en del har hämtats hem från resor och en del upp-
fyller specifika behov. Ibland har föremålen bevarats av sentimen-
tala orsaker, ibland av estetiska. Stilen närmar sig till och med det 
pompösa, på samma gång som rummen är mindre än vad man 
kunde förvänta sig i samband med en dylik inredning. Hemmet 
har många tidslager, och verkar ha varit bebott en längre tid. 

skIllnaden Mellan gallerI ocH HeM
I sin redan klassiska essäsamling, Inside the White Cube, kall-
lar den irländska konstnären och konstkritikern Brian O’Doherty 
(f. 1928) det moderna galleriet ”en vit kub”. Essäerna publicerades 
ursprungligen i Artforum mellan 1976 och 1986, men dagens galle-
riutrymmen liknar oftast det moderna galleri som O’Doherty skrev 
om. Den vita kuben har, som namnet antyder, vita väggar och vit 
belysning. Grundregeln är att stänga ute yttervärlden. Konstverket 
ska vara oberört av den tid och det rum som finns utanför galleriet. 
I den givna miljön kan konstverket börja leva sitt eget liv, utan yttre 
påverkan, utom möjligen från omgivande konstverk. Tanken är att 
betraktaren ska kunna närma sig konstverket, utan att vara påver-

kad av den yttre världen. O’Doherty kritiserar den här egenskapen 
hos det moderna galleriutrymmet, och menar att besökaren, för 
att bli en ”betraktare”, måste ge ifrån sig en del av sin mänsklighet. 
Besökaren måste, så att säga, dö för att stiga in i den vita kuben. I 
den här kontexten blir till och med besökarens egen kropp främ-
mande, ett slags intrång. Galleribesöket blir som en övergång till i 
en annan värld, och innanför galleriets väggar kan besökaren inte 
leva som vanligt utan endast betrakta.ⅼⅶ Den vita kubens tradi-
tion är livskraftig, och relevant än idag, även om dess anspråk på 
neutralitet inte längre godkänns utan förbehåll.

Den vita kuben är en över 80 år gammal standard som på-
verkar all förevisning av konst, och jag är tvungen att ta den i 
beaktande då jag ställer ut. Då standarden är att eliminera alla 
element som ”stör” konsten, infinner sig genast frågan ”varför”, 
då jag väljer ett hem som utställningsutrymme. Hemmet har 
karaktär och kräver redan uppmärksamhet i sig, vilket sätter be-
gränsningar på den konst jag kan placera i hemmet. Min lösning 
på problemet var att göra hela hemmet till ett konstverk. De 
element jag placerade i hemmet kompletterade en helhetsinstal-
lation, istället för att vara verk i sig. 

Att välja hemmet som utställningsutrymme är också ett svar 
på O’Dohertys kritik av den vita kuben. Eftersom besökaren 
kommer till ett hem, lika mycket som till en utställning, blir 
det knappast frågan om att lämna någon del av sin mänsklighet 
utanför hemmets dörr. Besökaren stiger in, som ”sig själv”. Om 
du besöker en människas hem, lever du också där en stund. Den 
amerikanska bildkonstnären Lawrence Weiner (f. 1942) närmade 
sig samma fråga på de redan legendariska hemutställningarna 
Chambres d’Amis i Ghent, i Belgien år 1986. Weiners verk My 
House is Your House bestod av en text som placerats i vart och ett 
av de deltagande 58 hemmen. Texten löd: ”If you shit on the floor 
it gets on your feet”.ⅼⅷ Verket var ett rättframt sätt att påminna 
besökaren om att utställningen var en del av hans/hennes liv, en 
verklig situation. 

oM att 
ställa ut 
I HeMMet
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konstnären och de andra besökarna. Besöket varade helt klart i 
medeltal längre än ett galleribesök, vilket jag tolkar som en följd 
av en högre respekt för hemmet. Det är svårare att stiga in i ett 
hem, men när besökaren väl är inne, vill hon/han inte genast gå 
ut. Det fanns mera tid för att möta konstverket, men också för att 
diskutera med både mig och de andra besökarna.

en förenIng av konst ocH lIv
I katalogen för den tidigare nämnda utställningen Chambres 
D’Amis kommenterar utställningens curator Jan Hoet hemut-
ställningens inverkan på det konstnärliga arbetet: ”The artist is 
frequently interrupted during the creative process: life, which 
he usually evokes, transforms, or represents as an abstraction in 
the quiet loneliness of his studio, now actually keeps penetra-
ting his works. Perhaps via the door of an adjacent room that 
will not shut, or an extremely devoted and considerate hostess, 
asking too often ”whether he needs something”. Or perhaps he 
does not like the color of the parquet, or an interested neigh-
bor comes in to disturb him with questions about the deeper 
significance of his work. All these concrete situations, which 
would ordinarily disturb and irritate him, now unintentionally 
and accidentally infiltrate his artistic creation and determine 
the progressive development of his work of art”. Allt stäm-
mer in på mitt eget arbete: livet, i form av realiteter, gjorde sig 
ständigt påmint och påverkade slutresultatet. Det gick inte att 
kontrollera arbetet på samma vis som när man i sin ensamhet 
gör ett enskilt och avskilt verk. Min situation skiljer sig dock 
avsevärt på en punkt: utställningen ordnades i mitt eget hem. 
Det här innebar att konst och liv för min del började blandas 
redan ett år före vernissagen. Ända tills dess behandlade jag 
dagligen mitt personliga hem som ett material för den blivande 
utställningen. Jag är uppriktigt sagt osäker på om jag under ett 
års tid bodde i ett hem, eller i ett konstverk. 

HeIMlIcH/unHeIMlIcH
Gaston Bachelard utgår ifrån att hemmet är ett intimt utrymme, 
och att sann intimitet aldrig är avskräckande.ⅼⅸ Jag ville skapa ett 
inbjudande utrymme, och därför har jag genomgående utgått från 
hemmet som en trygg och intim plats. Dessa egenskaper var trots 
allt bara en utgångspunkt för arbetet med utrymmet, och redan 
i början av arbetsprocessen blev det klart att min helhetsinstalla-
tion skulle bli mer motsägelsefull än så. I det här sammanhanget 
blir psykoanalytikern Sigmund Freuds (1856-1939) uppfattning 
av ”das Unheimliche” relevant. Unheimlich kan översättas till 
svenska som kusligt, och i Freuds tolkning betyder det allting som 
skulle förbli hemligt, men som kommit i dagen.ⅼⅹ Heimlich syftar å 
sin sida på det behagliga, hemtrevliga eller hemliga. I efterhand 
kan jag konstatera att det kusliga genomsyrade hela utställningen, 
och visade sig i vart och ett av utställningens element. Freuds text 
om det kusliga – upplevelsen av det oangenäma – pekar på vissa 
detaljer i min utställning, som åstadkommer detta intryck. 

Freud poängterar att Unheimlich inte är samma sak som 
skrämmande. Unheimlich är inte någonting nytt och under-
ligt, utan tvärtom någonting som är för själslivet från tidigare 
bekant, men som trängts bort och därför blivit främmande.ⅼⅺ I 
en konstnärlig produkt som till synes utgår från en gemensam 
verklighet (liksom min utställningⅼⅻ) kan konstnären driva fram 
och förstora det som också i livet i övrigt skulle kännas kusligt. 
Det kan konstnären göra genom att tillåta händelser som inte alls, 
eller mycket sällan sker i verkligheten.ⅼⅹⅲ

I synnerhet två av de grundläggande kusliga teman som Freud 
nämner har sina motsvarigheter i utställningens teman: döden och 
upprepningen. Förgängligheten har stigit fram vid ett flertal till-
fällen i mitt skriftliga arbete. Helhetsinstallationens alla element 
talar på något vis om förgängligheten, tidens gång och därmed 
människans dödlighet. Upplevelsen står i kontrast till upple-
velsen av ”det trygga hemmet”, som bygger på ett visst mått av 

från HeM tIll InstallatIon – att 
arbeta Med HeMMet soM MaterIal
Jag hade försatt mig själv i en situation, där min uppgift var att 
åstadkomma ett utrymme som var både hem och utställning. 
Arbetet innebar följaktligen en ständig balansgång. Först tänkte 
jag använda hemmet som sådant, utan att desto mera ändra på 
dess ursprungliga innehåll. Det visade sig dock snart att det var 
omöjligt att åstadkomma en utställning utan att avlägsna en 
stor del av inredningen. De nödvändiga ingreppens omfattning 
kom som en överraskning under hängningsveckan. De tillförda 
elementen drunknade i ett övermått av andra föremål. När före-
målens mängd minskade, fick de kvarvarande en större inverkan 
på helhetsintrycket. Fotoserien, skulpturen och animationen 
började också styra upplevelsen av utrymmet på ett annat sätt. 
På samma gång var det viktigt att lämna kvar tillräckligt mycket 
av det ursprungliga hemmet, och att låta den kvarvarande in-
redningen behålla sin ursprungliga plats. Jag ville inte förvandla 
hemmet till ett galleri. 

Jag bevarade tillräckligt mycket inredning, för att rummen 
skulle behålla sina ursprungliga ”hemlika” funktioner. Tambu-
ren bevarade jag i ursprungligt skick, inklusive sitt varmvita ljus, 
typiskt för ett hem. Största delen av fotografierna placerade jag i 
följande rum, hallen (se bild 30-34). Arbetet med fotoserien hade 
kretsat kring flyktighet och ambivalent närvaro, och fotografierna 
verkade passa in i den typ av övergångsutrymme som en hall är. 
I mitt hem ligger hallen dessutom i mitten av lägenheten. Hal-
len måste alltid passeras för att komma från ett rum till ett annat. 
Den mest tillgängliga och taktila delen av utställningen, instal-
lationen, placerade jag i vardagsrummet (se bild 35-37 och 39-41). 
Animationen visades i samma rum (se bild 41). Där fanns också 
gott om sittplats för besökarna, som lockades att stanna kvar en 
stund. Både i hallen och i vardagsrummet ändrade jag belysning-
en en aning. Jag ville ha litet starkare och litet kallare ljus, för att 

färgerna skulle komma till sin rätt. 
Hemmet blev ett av mina material, då jag valde det som utställ-

ningsutrymme. Jag försökte använda hemmet finkänsligt, och 
undvek drastiska lösningar som riskerade att krossa uppfattningen 
om att helhetsinstallationen också var ett hem. Vad gäller de övri-
ga elementen, tillät jag mig aningen större friheter. Fotografierna 
spikade jag rakt på väggen, delvis ovanpå varandra, utan glas och 
ram. Klädhögen gjorde redan på grund av sin storlek anspråk på 
besökarens uppmärksamhet. Datorn hade jag placerat på golvet, 
utan att ta hänsyn till vanlig användning. Fotoserien, animationen 
och installationen var dock var och en för sig planerad utgående 
från det existerande utrymmet, för att skapa en dialog med hem-
met. Jag blev intresserad av att sudda ut gränsen mellan utrymme 
och konstverk, låta utrymmet bli konstverk och vice versa. Trots 
att de element jag tillfört hemmet inte var svåra att upptäcka, 
var flera besökare osäkra på vad jag egentligen hade gjort för 
utställningen, och vad som hörde till hemmet från tidigare. Up-
penbarligen fanns det ingen klar gräns mellan hem och konstverk. 
Efter att hemmet blivit installation kunde också den ursprungliga 
inredningen, som jag inte manipulerat överhuvudtaget, bli en del 
av konstverket. 

utställnIngens koreografI
Ett namnlöst brus innefattade en koreografi som är obekant i 
samband med utställningar som förverkligas i gallerier eller 
museer. Besökaren anlände till ett höghus, tryckte på summern, 
gick in i trappuppgången och slutligen in i en privat lägenhet. 
Samtidigt steg besökaren in i en helhetsinstallation och kore-
ograferad situation. Besökaren mötte mig, i mitt eget hem, och på 
samma gång mitt konstverk. Väl inne i hemmet, hade besökaren 
inget annat val än att möta också de kroppsliga förlängningar som 
kläderna, i sina varierande inkarnationer, antydde. Hemmet blev 
en mötesplats. Besökaren mötte givetvis konstverket, men också 
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beständighet. Fotoserien har en egen form av kuslighet, eftersom 
fotografierna inte avslöjar om motivet är någonting levande eller 
någonting dött. De antyder kroppsliga former, men avbildar en-
dast ”dött” material. Också upprepningen återkommer som tema 
i helhetsinstallationens samtliga tillförda element, men är som 
mest uppenbar i installationen. Installationens knyten, som en del 
besökare jämförde med kroppsdelar, är alla nästan likadana. De 
är övergivna tröjor, bortträngda kroppsliga förlängningar, som 
återvänt i hundratal. På grund av sin kroppsliga anknytning blir 
installationen desto mera kuslig, eftersom den leker med tanken 
om en grotesk, eller gränslös kroppsbild. Den gräver fram en 
tanke som individen trängt bort: förbindelsen till och beroendet 
av både andra människor och omgivningen. 

Förgänglighet och upprepning är teman som kan behandlas 
i konsten, utan att de per definition blir kusliga. Den groteska 
kroppsbilden är till exempel inte det minsta kuslig i Rabelais 
version. Tvärtom är den komisk. Det får mig att dra slutsatsen 
att det är hemmiljön som får mitt konstverk att bli kusligt. Det 
här skulle å sin sida stöda Freuds påstående om den nära relatio-
nen mellan Heimlich och Unheimlich. Det som är för själslivet 
bekant, är det kusligaste.
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avslutnIng

Innan jag började med mitt magisterarbete, hade jag en ofokuse-
rad metodik. Jag började ofta mitt arbete från en förhandsupp-
fattning om hur slutresultatet skulle se ut, och famlade mig fram 
genom arbetsprocessen. Det förklarar varför både min konst-
närliga och skriftliga del av magisterarbetet lägger stor vikt vid 
metoderna. I mitt skriftliga arbete har jag visat hur jag arbetat på 
mina idéer med hjälp av olika metoder, och hur idéerna utvecklats 
efterhand. En del av utvecklingen sker genom tankearbete och 
med hjälp av fantasin, men en stor del av arbetet handlar om att 
ge idéerna en materiell tillämpning och att låta materialet leda 
riktningen från ett experiment till nästa. Under arbetet med Ett 
namnlöst brus har jag fördjupat kunskapen om mina konstnärliga 
metoder, och fått en helhetsbild av hur de enskilda metoderna 
kan stöda varandra för att hålla ihop och utveckla en konstnärlig 
helhet.

 Under arbetets gång har jag märkt att en dialog mellan det 
teoretiska och praktiska är viktig för mig, och att de abstrakta 
och handgripliga nivåerna av mitt arbete kompletterar varandra. 
Jag kan konstatera att dagdrömmen och stålborsten är likvärdiga 
verktyg i mitt arbete, och att de abstrakta idéerna går hand i hand 
med mönsterkonstruktion. I min analys av metodiken har jag 
uppmärksammat teknikernas och mediernas inverkan på tema-
tiken och vice versa. Det blir också uppenbart att jag behöver ett 
eklektiskt urval tekniker och medier, för att åstadkomma den 
eklektiska helhet som Ett namnlöst brus är.

Ett namnlöst brus var en samtidskonstutställning, men också 
ett försök att överföra kläddesignens metoder till en utställnings-
kontext. Jag har med andra ord arbetat med exakt samma metoder 
som tidigare, men utvecklat mina sätt att tillämpa metoderna, 
och därigenom åstadkommit ett resultat som är helt annorlunda 
än kläddesignens traditionella resultat (enskilda klädesplagg och 
kollektioner). På samma gång står kläderna fortfarande i centrum 

för arbetet. Min utställning visar hur jag lösgjorde kläderna från 
en funktionell kontext. Från att vara brukskläder, förvandlas de 
till medel för att behandla frågor om kroppslighet, närvaro och 
frånvaro.  Eftersom både metoderna och materialen i grund och 
botten är de samma som inom traditionell kläddesign, kan jag 
påstå att min utställning är en form av ”utvidgad” kläddesign. 

Tanken att göra en utställning uppstod i mitten av arbetspro-
cessen, och bjöd på både en utvidgning av tematiken och ett eget 
arbetsområde. Tidigare har jag visat kläder på öppna tillställning-
ar i offentliga utrymmen, så det personliga och intima i en hemut-
ställning var en ny erfarenhet. Det innebar en utmaning att arbeta 
med ett så personligt material som mitt eget hem, och fortfarande 
skapa en utställning som intresserade allmänheten. Hemmiljön 
bidrog till att understryka utställningens funktion som en mötes-
plats för besökare och konstverk, men också som en mötesplats 
för besökarna och mig själv. Det var förhållandevis hög kvalitet 
på besöken, som kunde vara upp till en timme. Besökarna tog sig 
tid att se utställningen, men också att diskutera med varandra och 
med mig. Det verkade vara lättare att ge respons i en hemmiljö. 

Verksamheten som curator var jag inte obekant med från tidi-
gare, men jag hade aldrig förr lett arbetet själv. Att locka allmän-
heten till ett privat utrymme innebar naturligtvis en utmaning. 
Marknadsföringen måste skötas i god tid och medierna kontaktas. 
Utställningen lockade ungefär 110 besökare, vilket är ett godtag-
bart resultat för en vecka lång utställning. Jag får medge att jag 
var för sent ute för att få medierna till utställningen. Hufvud-
stadsbladets konstredaktör besökte utställningen, men hann inte 
skriva om den. Radio Vega gjorde ett inslag om min utställning, 
men först i samband med den påföljande grupputställningen 
Hemma hos, som jag behandlar i nästa kapitel. 

Under det skriftliga arbetets gång har jag utvecklat en förstå-
else för min egen utställning. Jag har insett hur den tematiskt och 
visuellt hänger ihop, vilket inte alls var självklart under den prak-
tiska delen av processen. Som exempel på en upptäckt, får Sig-

avslutnIng & 
fortsättnIng
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56-59. Installationsbild Hemma hos

mund Freuds ”Unheimlich” stå. Under arbetet med utställningen 
hade jag inga ord för den kuslighet jag placerade i hemmiljö. Den 
tolkningen har i sin helhet uppkommit under den skriftliga delen 
av arbetet. Det har också blivit klart att jag suddat ut gränserna 
mellan olika företeelser, på långt fler områden än jag hade för 
avsikt. Jag började med att utplåna gränserna mellan kropp och 
omgivning samt närvaro och frånvaro. Efterhand har jag insett att 
också gränserna mellan hem och utställning, privat och offentligt, 
konst och liv, metod och innehåll, verklighet och fantasi, fotografi 
och material samt utrymme och konstverk blivit ambivalenta.

I överlag är det ganska få saker jag skulle ändra på i efterhand. 
Vad gäller utställningen hade jag önskat aningen större tryck av 
fotografierna, och att ytterligare något enstaka föremål från den 
ursprungliga inredningen avlägsnats. Jag kunde tänka mig att visa 
animationen som en stor projektion, men det var inte ett möjligt 
alternativ i mitt hem. Vad gäller det skriftliga arbetet, önskar jag 
att jag hade börjat från mer praktiska ämnen istället för att dyka 
rakt in i analysen. Det hade förkortat arbetstiden och gett en 
klarare indelning av textens olika uppgifter.   

fortsättnIng
Tre veckor efter att min utställning tagit slut, curaterade jag till-
sammans med filosofie doktor Juha-Heikki Tihinen en grupputs-
tällning, Hemma hos, och deltog med ett eget verk, De namnlösa 
(se bild 56-59). Utställningen ordnades på samma ställe som Ett 
namnlöst brus och var öppen 5.6. – 12.6.2014. Mitt eget bidrag var 
en ny version av tröj-installationen, som jag den här gången pla-
cerade i hemmets tambur. Installationen fick en betydligt dunk-
lare belysning än på den förgående utställningen, vilket stämde 
överens med de avsikter jag ursprungligen haft, men övergivit 
under arbetet med Ett namnlöst brus. Jag byggde installationen 
vertikalt istället för horisontalt, och åstadkom en stapel som såg ut 
att kunna falla vilket ögonblick som helst. Utställningens övriga 

konstnärer var Ville Andersson, Enoch Bergsten, Seppo Fränti, 
Karoliina Hellberg, Petri Hytönen, Artor Jesus Inkerö, Marika 
Kaarna, Simo Mantere, Elina Merenmies, Reija Meriläinen, 
Anna Retulainen, Janne Räisänen och Timo Tähkänen. Hemma 
hos besöktes av ca 200 personer. I samband med grupputställning-
en gjorde den finlandssvenska radiostationen Yle Vega ett inslag i 
kulturtimmen, som också behandlade min separatutställning.

Efter Ett namnlöst brus har jag fortsatt behandla den kropps-
liga tematiken, och använt mig av upphittat material. Till nästa 
planerar jag utställningen Mappa Mundi, som förverkligas i 
augusti 2015 i ett före detta kronomagasin i min hemstad Ekenäs. 
I likhet med Ett namnlöst brus, blir det en utställning som utgår 
från utrymmets materiella och immateriella egenskaper.
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PressMeddelande:
Ett namnlöst brus – Fredriksgatan 58 B 22 
(24.5. - 1.6.2014, kl. 12-19)

Magnus Strandberg har gjort sitt magisterarbete i form av en ut-
ställning. Han har omformat en privatbostad och byggt en helhet 
som samlar ett urval material och medier.  Lager av tröjor bildar 
böljande former, och antyder frånvarande människor och deras 
kroppar. Den kroppsliga frånvaron är trots allt inte så total som 
den vid första anblick kan verka vara. Kvar finns klädernas funk-
tion, textilernas livscykel och minnen av de kroppar som förvarats 
i kläderna.  

I utställningens fotografier kan vi se en kropp som är täckt av 
tyg, som är försvunnen och ändå närvarande. Kan vi förnimma de 
kroppsliga händelser som hör samman med de abstrakta fotogra-
fierna? Kan vi överhuvudtaget förnimma tid? Eller står vi invid 
ett slags tystnad? En tystnad som är laddad och ljudlös, men inte 
stum på betydelser. 

Strandberg har förvandlat lägenheten till ett galleri, och spåren 
av invånarna har delvis lagrats och gömts undan. Å andra sidan 
anländer besökaren till ett hem, och kan se tecken på boende: en 
del föremål, spikar och hängningskrokar på väggarna, soffan och 
tv:n. Ändå är bostaden omvandlad, belysningen är starkare och 
utställningen är hängd som i ett galleri. 

Installationens tröjor är samlade utgående från färg. Strand-

bIlaga

berg har haft en klar tanke om den rätta mörkblå nyansen, samt 
de associationer och känslor som kretsar kring just denna nyans. I 
praktiken varierar tröjornas färg en hel del, vilket blir uppenbart 
när vi jämför de enskilda tröjorna sinsemellan. En liknande tanke 
om variation behandlas i animationen. Stillbilderna av röda tröjor 
skapar ett monokromatiskt intryck, men vid närmare granskning 
blir animationen levande och föränderlig. 

Ett namnlöst brus är en studie över kläder, över kroppslig 
från- och närvaro. Den ställer frågan om hur människokroppens 
spår väcker olika känningar och reaktioner i andra människor. 
Den är en utställning som undersöker såväl det privata som det 
offentliga, och allting där emellan. Liksom det klädesplagg som 
skyler kroppen är den synlig, liksom den klädda kroppen är den 
delvis synlig och liksom det sinne som hör samman med en kropp 
är den osynlig. 

Magnus Strandberg (1980) är konstkandidat från Aalto-
universitetets avdelningen för kläddesign och dräktkonst. Ett 
namnlöst brus är den konstnärliga delen av hans magisterarbete.

Juha-Heikki Tihinen
konstkritiker
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