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1. Folding Behemoth

En stor del av utställningen utgörs av framrutor från bilar. Dessa framrutor ligger placerade på golvet i 
varierande positioner och är vikta på olika sätt flera gånger om. De är förhållandevis platta och trans-
parenta skulpturer som är likt flera ytor/sidor lagda ovanpå varandra.

Vikningarna av det transparenta materialet går att koppla till hur man kan ta sig an vanliga pappersark. 
Men genom utställningen anknyter dessa skulpturer snarare till fotografi som medium. Den blanka 
ytan som spräckts går att associera till fotografiets släta och blanka ytstruktur samt seendet. En inspira-
tion är hur Wolfgang Tillmans tagit sig an fotografier (fotopapper) och vikt dem. Han har vikt och låtit 
fotografier sticka ut från väggen i vinkel.

Bilarnas framrutor som ligger på golvet är stilla och orörliga i gallerirummet. Men våld finns närva-
rande då det uppenbarligen är ganska kraftfulla åtaganden som ligger bakom omformningen av ma-
terialet som spricker upp men ändå hålls samman. Framrutor är av ett kompositmaterial utvecklat för 
att skydda passagerarna i bilen från yttre åverkan, samtidigt som det ska ge en klar blick utåt. Det är 
materialets sammansättning som gör det möjligt att vika rutorna utan att dem faller isär. När jag skapar 
veck i bilrutorna så har det med tiden, rummet och seendet att göra.

En intressant referens är futuristen Giacomo Ballas verk En bils hastighet + ljus från 1913. Utöver spän-
nande teoretiska och tankemässiga kopplingar så finns det även intressanta estetiska likheter mellan En 
bils hastighet + ljus och verket Folding Behemoth. Båda strävar efter rörelse, trots att de är stilla, samt 
att bilars hastighet genom tid och rum ska finnas närvarande.

Glaset som material och dess roll inom den samtida medieringen, t ex skärmar, intresserar mig. Walter 
Benjamin har bland annat uttalat: Glas är ett hårt och blankt material på vilket inget kan slå sig till ro. 
Glas är kallt och nyktert. Saker av glas har ingen aura. Glas är överhuvudtaget hemligheternas fiende. 

Veck och dess betydelser, så som teoretiska och filosofiska kopplingar, är av intresse och något jag un-
dersöker vidare.
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Bilder av den samma vikta framruta som går att se här i detta dokumentet är en skiss och ett test. 
Resultatet utav mina undersökningar av materialet visar på att det är möjligt att ta sig an framru-
torna på olika sätt för att vika dem. Hur mycket de spräcks upp och hur många veck som görs är 
något jag kommer låta variera för att skapa flera olikformade skulpturer till utställningen.



2. Perfect

Precisa komplementfärger och fotografier som 
inte söker efter att förmedla ögonblick utan istället 
försöker skapa exakta möten. En slags skulptur av 
fotografi.

På väggarna hänger dessa bilder/skulpturer i tripty-
kkonstellation, eller som ett mönster av många, helt 
beroende på hur de spelar med resten av rummet. 
Innehållsmässigt upprepar de sig exakt förutom att 
färgerna skiljer sig åt avsevärt. Läser man utställnin-
gens verkslista kan man se att dessa bilder är fotogra-
fier. De exakta färgkoordinaterna är även inskrivna i 
verkslistan. Bilderna utgörs av monokroma ytor och 
i varje monokrom yta står det engelska ordet Perfect 
skrivet med helvetica som typsnitt. Detta ord kon-
trasterar i varje monokrom då bokstäverna är i exakt 
komplementfärg gentemot de enfärgade ytorna. Det 
här blir till ett slutet kretslopp i ljus.

Tekniskt sett så är de gjorda med hjälp av photoshop 
och sedan utskrivna via professionellt fotolabb. Även 
om ljuset är viktigt så finns det egentligen ingen 
kamera inblandad och det rör sig om tekniska bilder. 

Bilderna står för en exakt mening och betydelse på 
samma gång som de är text. Som det beskrivs i inled-
ningen så handlar denna fotografiska praktik inte om 

2. Perfect, Fotografi C-prints, 
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att försöka att förmedla ögonblick. De är fotografier som vill skapa exakta möten.

Fotografiet som medium har i vår samtid börjat förlora sin tidskoppling tillbaka i tiden mer och mer. 
Det är inte längre när bilder fotograferas som är det väsentliga utan snarare när de delas och i vilka 
sammanhang. Om man drar det långt så förflyttas och rör sig den historiska nostalgiska aspekten, som 
länge varit utmärkande för fotografiet, åt att istället bli till ett ständigt här och nu.

3. The Indian Ocean

Under en semesterresa i Indonesien samlade jag ihop vatten från Indiska Oceanen. Tre liter som jag 
bevarade i två 1,5 liters petflaskor och tog med mig hem till Sverige. En form av souvenir och en del i 
ett konstprojekt. Sedan bad jag en glasmästare konstruera något som skulle kunna liknas vid ett myck-
et smalt akvarium. Skalet till en skulptur med måtten 30x42x1,5 cm. Konstruktionen fyllde jag upp till 
hälften med vattnet jag burit med mig. 

Tanken var att skulpturen skulle anspela på att vara en bild och ett mycket klassiskt motiv genom kons-
thistorien i form av en havshorisont. Första gången jag ställde ut det här verket var det i en samlingsut-
ställning med dokumentärfotografi som tema.

Med titeln Indiska Oceanen fokuserar jag på vattnet. Vatten är ju något som i mycket tydlig mening för 
oss ingår i ett och samma eviga kretslopp. På så vis diskuterar jag med verket människans behov av att 
begreppsliggöra och placera in saker i fack. Med den geografiska förflyttningen ställer jag frågor kring 
det platsspecifika och den reella platsens betydelse.

Det går även att placera in verket i en diskussion om maktförhållanden, postkolonial teori och repre-
sentation. Vatten förutspås att i framtiden ha samma politiska position globalt som oljan har idag.   



3. The Indian Ocean, Glas, silikon, och vatten från 
Indiska Oceanen, 42x30x1,5cm, 2004–2005, 2017



4. The ecstasy of communication

The Ecstasy of Communication består av fotografier som är tagna från förarstolen ut genom bilars 
framrutor inne i en biltvätt. Utsikten från bilarnas styrhytter ger en dramatisk oväderskänsla. I fo-
tografierna står bilarnas hastighetsmätare på 0 kilometer i timmen. Det är biltvätten som är i rörelse 
och inte bilarna. Ihop med det här visas en video-loop inne från en biltvätt som stannat upp och är 
märkligt stilla. 
I Jean Baudrillards bok Kommunikationens extas från 1982, vars titel jag valt till det här verket, 
beskrivs en framtid där allt är medier och medierat. I en passage i texten beskriver Baudrillard att bilen 
inte längre kommer att röra sig i framtiden. Det är istället omgivningen som kommer vara i rörelse. 
I Giacomo Ballas målning En bils hastighet + ljus så har futuristen skapat en hyllning till bilen. Balla, 
och futuristerna över lag, tyckte inte riktigt om vare sig fotografi eller måleri utifrån att medierna var 
allt för statiska och stilla. De ville att saker skulle röra sig och vara på väg. Giacomo Balla gjorde vad 
han kunde för att måla in rörelse i sina målningar.

Verket, The ecstasy of communication, ställer även existentiella och miljömässiga frågeställningar om 
världens tillstånd och vår situation i den. Videoinstallationen som är del av verket är loopad och utan 
skarv. Videon är filmad i en biltvätt i ett läge då biltvätten stängts av mitt under en tvätt. Kameran 
rör sig utifrån en position i förarsätet och betraktar rummet och situationen. Ett fruset ögonblick där 
omgivningen är still. Kameran är det enda som rör sig, samt om man tittar noggrant, små, små vatten-
droppar emot bilens vindruta.



4. The ecstasy of communication, fotografier (varierande strl, presenterat som 
projektion/c-print efter sammanhang) + video (loop) 2016–2019



Fotografierna som är tagna inne från bilarna i en biltvätt kommer eventuellt att projiceras på 
glas-skivor som står upp från golvet i utställningsrummet. Det samma med den filmade videon 
inne från den fruset stilla biltvätten. Alternativt projiceras den in i ett hörn av ett rum. Eller ett 
konstruerat hörn genom vitmålade träskivor i vinkel.
Sådana här delar varierar och ändras efter rumslighet, hur det upplevs på utställningsplatsen, dess 
begränsningar och möjligheter. Den mest intressanta delen i utställningsarbete är just att känna av 
och arbeta efter platsen.

5. (Utan titel)

Bilden av lastpallen finns med här för att representera en skulptur jag har skissat på och kommer 
skapa. Jag vill dock färdigställa skulpturen innan jag visar dokumentation eller skisser av den. Det 
kommer dock fortfarande gå att se att materialet är just en EUR-pall.

Dessa bilder är placerade som exempel på hur det 
kan se ut att projicera video och fotografi på glas. 

Bilderna är inte mina.



6. (Utan titel), Fotografi c-print, 2017



7. (Utan titel), Glas, 2017



8. John 1;1 - Notre Dame cathedral on fire, 
Video, 7:08 min, 2019



8. John 1;1 – Notre Dame cathedral on fire

När Notre Dame brann så fick jag liksom väldigt många andra en nyhetsuppdatering på min mo-
biltelefon. Och ganska snart efter det letade jag fram en livesändning att titta på. Jag följde den ett tag 
och påverkades emotionellt av de dramatiska bilderna från detta historiska monument. Samtidigt ger 
situationen mig motstridiga känslor av uppgiven sorg och något storslaget och sublimt. Det hela har 
också givit mig ett starkt minne och en närvaro av den plats jag befann mig på i min lägenhet. Li-
knande hur jag bär med mig ett minne från mina föräldrars sovrum och TV:n där när jag fick höra att 
Olof Palme blivit mördad. Under tiden som jag ser sändningen från branden lägger jag märke till att 
glitchar syns återkommande och stör, eller förändrar sändningen. Dessa glitchar gör mig mycket med-
veten om mediet i situationen. Det globala nätverket och det här Europeiska historiska monumentet. 
Det handlar om språk, kommunikation och dess historiska arv. Efter ett tag börjar jag spela in skärmen 
medan jag tittar. Därefter klipper jag ihop ett material där jag fokuserar på de stunder då skärmen 
och dess gränssnitt bryts upp i olika färgade pixlar. Det digitala gränssnittet gör sig tydligt påmint. Jag 
döper verket till John 1;1 – The Notre Dame Cathedral on Fire. Det finns en rad olika versioner och 
läsningar av denna inledning: I begynnelsen var ordet. Det handlar om språk, mediering och makt.



9. The Knife, Fotografi, digital bild, 2020



Sammanfattning - Kortare beskrivning av utställningen i helhet.

Precisa komplementfärger och fotografier som inte söker efter att förmedla ögonblick utan försöker 
skapa exakta möten. En slags skulptur av fotografi. Perfect. På väggarna hänger dessa bilder/skulpturer 
i triptykkonstellation, eller som ett mönster av många, helt beroende på hur de spelar med resten av 
rummet.
En stor del av utställningen utgörs av framrutor från bilar. Dessa framrutor ligger placerade på golvet i 
varierande positioner och är vikta på olika sätt flera gånger om. De är förhållandevis platta och trans-
parenta skulpturer som är likt flera ytor/sidor lagda ovanpå varandra. Vikningarna av det transparen-
ta materialet går att koppla till hur man kan ta sig an vanliga pappersark. Men genom utställningen 
anknyter dessa skulpturer snarare till fotografi som medium. 

Verket The Ecstasy of Communication består av fotografier som är tagna från förarstolen ut genom bi-
lars framrutor inne i en biltvätt. Dessa projiceras på glasskivor som står upp från golvet i utställnings-
rummet. Utsikten från bilarnas styrhytter ger en dramatisk oväderskänsla. I fotografierna står bilarnas 
hastighetsmätare på 0 kilometer i timmen. Det är biltvätten som är i rörelse och inte bilarna. Ihop med 
det här visas en video-loop inne från en biltvätt som stannat upp mitt i en tvätt och är märkligt stilla. 
I Jean Baudrillards bok Kommunikationens extas från 1982, vars titel jag valt till det här verket, 
beskrivs en framtid där allt är medier och medierat. I en passage i texten beskriver Baudrillard att bilen 
inte längre kommer att röra sig i framtiden. Det är istället omgivningen som kommer vara i rörelse. 
Under en semesterresa i Indonesien samlade jag ihop vatten från Indiska Oceanen. Tre liter som jag 
bevarade i två 1,5 liters petflaskor och tog med mig hem till Sverige. En form av souvenir och en del i 
ett konstprojekt. Sedan bad jag en glasmästare konstruera något som skulle kunna liknas vid ett myck-
et smalt akvarium. Skalet till en skulptur med måtten 30x42x1,5 cm. Konstruktionen fyllde jag upp till 
hälften med vattnet jag burit med mig. Tanken var att skulpturen skulle anspela på att vara en bild och 
ett mycket klassiskt motiv genom konsthistorien i form av en havshorisont.

Fotografi som skulptur. Fotografier som inte söker efter att förmedla ögonblick utan försöker skapa 
exakta möten. Andra delar är historiska ögonblick som viks. Perspektiv, resurser, rörelse och tid.



Kommentarer:

Det som beskrivs här är själva kärnan i utställningen. Sedan kan verk läggas till eller dras ifrån bero-
ende på plats och sammanhang.

Vad gäller de vikta glasrutorna, Folding Behemoth, så är bilden som visas här en skiss. Vägen fram 
till den gick genom att jag utsatte glasrutan för många olika former av behandling och vikningar. När 
jag skapar fler så kommer jag kunna ge dem olika karaktär genom att specificera mitt användande av 
teknik. Och med glasskärare kommer jag även kunna vika utan att glaset behöver spricka upp så myck-
et. Men sprickorna och dess slumpmässiga formationer är ändå en viktig del i den estetiska utformnin-
gen. Jag kommer att experimentera mig fram till olika resultat jag blir nöjd med. Vad gäller glasrutor 
så har jag 5 stycken som ligger på hög hemma redo att omformas. Dessutom har jag en kontakt som 
kan förse mig med fler sådana här framrutor helt gratis. 

Referenser som jag inspirerats av och kommer att fortsätta utforska vid arbete med utställningen:

Jean Baudrillard, Kommunikationens extas
Gilles Deleuze VECKET: Leibniz och Barocken
Händelsehorisont, Cecilia Grönberg
Susan Sontag, Om fotografi 
Wolfgang Tillmans, (Vikta fotografier)
Simon Hantai
Giacomo Balla, Velocitá di una automobile + luce (En bils hastighet + ljus)
Walter Benjamin om glas. P1 kultur 28 mars 2018
Boris Groys, Religion in the age of digital reproduction
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