
1 
 

                     Att skapa mening 

               Reflektioner runt att arbeta som konstnär 

 

 

 

Carina Marklund 

Stockholms Konstnärliga högskola 

Praktisk kunskap 15 hp 

Kurskod S6235A 

Ht 2019 

Handledare Ingela Josefson och Niklas Hald 



2 
 

Jag står framför den konstnärliga gestaltningen på stadens lasarett. Verket som jag genomfört 

några år tidigare består av en bildberättelse i 23 delar utförda i broderi och screentryck, 

placerade rytmiskt över den tio meter långa väggen. När jag fick uppdraget var personalen 

tydlig med, ”att bilderna inte fick handla om döden, eller föra tankarna till förgänglighet” Då 

tänkte jag att allt kan påminna om döden. Men valde att arbeta med växtkraft som tematik, 

gestaltad genom pelargoner, vardagliga och vackra överlevare som trots att de under 

vinterhalvåret mest liknar döda pinnar, till våren hittar tillbaka till ljuset och livet. Bilderna 

visar också människor i olika åldrar i vardagliga och mellanmänskliga situationer. Sådant som 

jag tänker blir viktigt på ett tydligt sätt när man är allvarligt sjuk. 

 

En man har slutit upp och tilltalar mig, han är tydligt kritisk till verket. 

I tron att han ska hejda sig, presenterar jag mig som konstnären till gestaltningen.  

Men detta tycks ha motsatt effekt. 

Han, som tydligen är läkare på avdelningen berättar att han varit emot verket från första 

början, då han fick veta att det skulle vara ” Ett Textilt verk”. 

Han deklarerar att textilkonsten är omodern och förlegad.  

Ställd inför mannens otrevliga och i mitt tycke okunniga sätt, står jag tyst och undrar för mig 

själv, Hur insatt han är i dagens konstscen… Där den textila konsten har växt sig starkare och 

de textila materialen och teknikerna letar sig in hos yngre konstnärer som inte ser sig bundna 

till ett specifikt material. Han tillstår att den konstnärliga gestaltningen är mycket omtyckt av 

patienter och övrig personal. Men själv är han mycket nöjd med att avdelningen har ”egna 

pengar” som han använder till att köpa in ”glaskonst”, som i hans tycke står för något nutida 

och modernt.  

 

Mötet med konst 

Det finns många faktorer som spelar in när vi möter konst, vårt sinnestillstånd, om vi är 

stressade, lugna, glada, sorgsna osv. Kontexten där konsten visas är också viktig för vår 

upplevelse, visas konsten på ett uppburet galleri eller konsthall tar jag med mig det i mötet 

med konsten. Kanske har jag information om konstnärens liv. Har jag förutfattade meningar 

om en speciell form av konstnärligt uttryck, kan det lägga sig i vägen och skymma 

upplevelsen. Som när man inleder läsningen av en text med att tänka ” det här kommer jag 

aldrig att förstå, eller så ointressant” Man stänger mentalt för att möte och samtal ska kunna 

uppstå. Själv har jag många gånger upplevt vid om-läsning av romaner att jag fäster mig vid 

olika situationer och min syn på de olika karaktärerna förändras i och med vad jag befinner 
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mig i för livssituation. Konsten är till sin form dialogisk och ofta sker någon form av spegling. 

Eller så uteblir kontakten och verket känns stängt.  

 

”Däremot uppstår stora skillnader i mottagarens upplevelseberedskap. Vi har svårt att låta 

vår sensibilitet, vår emotionella mottaglighet träda i funktion inför det vi ser, innan vi 

försäkrat oss om vår hjärnas ja eller nej” 
1
 

 

Mannen i den inledande texten vill inte ha Textil konst på sin avdelning. För honom står den 

textila konsten för något som han inte vill att hans avdelning ska förknippas med, något 

omodernt och förlegat. Kanske ser han avdelningen som en förlängning av sig själv? Han 

pratar om ”glaskonsten”, och jag kan inte låta bli att reflektera, något förenklat över att 

textilen för tanken till något mjukt, taktilt, sensibelt och glas till något som är hårt och rent. 

(Självklart med en massa fantastiska kvalitéer och möjligheter till spännande uttryck). Kanske 

är det så att han vill ha full kontroll och makt över vilken slags konst som visas på ”hans 

avdelning”. Vilket inte ryms under hans befogenheter, då landstinget har utbildad och kunnig 

personal som står för inköp och placering av konst. Var hans förutfattade meningar om den 

textila konsten härrör ifrån kan vi bara spekulera i. Fördomar går att spåra utifrån olika 

kontexter, genusperspektiv, textilens starka förankring i nyttotextil, det dekorativa elementet, 

och tillgängligheten, att människor enkelt kan tillskansa sig kunskap för att sticka, virka, 

brodera eller väva.  

 

Som konstnär möter man hela tiden okunskap och fördomar, kanske framförallt om vem man 

är, och vad man är som utövande konstnär. Konst är något som alla anser sig ha rätt att 

kritisera, hur lite kunskap man än äger i ämnet.  

Jag tänker mig att de flesta konstnärer vill att deras konst skall vara kommunikativ . Som 

betraktare kan man öva upp sin språkförståelse, precis som med alla former av språk. Ett verk 

kan ofta läsas på olika nivåer utifrån den kunskap betraktaren besitter, men också känslighet 

och öppenhet spelar stor roll i mötet med konsten.  

Man måste våga ”osäkra” sig, våga ett möte där man kanske inte förstår intellektuellt.  

Det kanske finns ett estetiskt värde, form och färgmässiga kvalitéer, tekniskt kunskap i 

utförandet som kan bli till en första läsning, sen finns möjligheten till känslomässig, 

djuplodande och mångbottnade upplevelser.  

                                                        
1 Konstnären Lenke Rothman , Gåvor gifts , Dunkers kulturhus & konstnären ISBN.978-91-974769-9-7  2008 Jag sid 265 
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Men rädslan för att inte förstå brer ut sig och omvandlas hos många till förakt för allt som inte 

tycks avkodningsbart och lätt tillgängligt. Många människor styrs av kontrollbehov. Det kan 

göra att konst känns obehaglig, vem vet vad man öppnar upp för. Häromdagen fann jag mig 

sittandes vid köksbordet begråtande mänskligheten och dess dumhet, utifrån läsning av ett 

kort stycke i Helena Granströms och Marcus Elmerstads bok, Det som en gång var. Ett 

poetiskt språk som öppnar upp för avgrundsdjup och insikter om människans uppbyggnad av 

en ohållbar värld.  

 

”:Vad man vinner genom en vetenskaplig praktik som antar att världen är obesjälad och icke-

kommunikativ, är kunskap om hur världen ter sig under detta antagande. Man vinner 

förmågan att beskriva och modifiera sin omgivning, men knappast förmågan att gå i dialog 

med den. Man ökar sin makt, men betalar denna ökade makt med ett likaledes växande 

främlingskap inför den värld över vilken man utövar den”
2
 

 

Jag tror på konsten som en kraft att komma åt känslor, ge oss insikter på ett djupare plan. 

Utveckla vår empati, lyhördhet, förståelse och kunskap. 

Konsten behöver tid, både i sin tillblivelse och i mötet med de som betraktar. Tid och 

koncentration som allt mer tycks bli en bristvara.  

 

”Man kan se konsten som en dörr… En spegeldörr. 

Där om man Inte ger av sin egen tid endast ser sig själv, sina egna värderingar, erfarenheter. 

Men om man ger av sin tid, visar intresse så kan man få tillgång till sammanhang, länkar som 

sträcker sig från vår tid till Ryskt 1600-tal, Italienskt 1400-tal till ett Egypten för flera tusen 

år sedan. Allt finns där, redo att visa sig. För mig gäller det motsatta. Jag befinner mig på 

andra sidan, inuti konsten. Jag ser på världen genom konsten”
3
 

 

Under hösten har det i media förekommit en del diskussioner om den offentliga konsten och 

kommunpolitikers inblandning i val av konst, att som Gunnar Bergendal skriver i boken 

Ansvarig handling ”Att själv bestämma kvalitetskriterier är för övrigt en rättighet som brukar 

tillerkännas den teoretiska kunskapen och dess företrädare. Också den konstnärliga 

kunskapen åtnjuter, med rätta, ett sådant privilegium”
4
 Är inte längre en självklarhet. 

                                                        
2 Helene Granström & Marcus Elmerstad, Det som en gång var, Natur & kultur Stockholm 2016 sid.9 
3 Konstnär Carl Anders Thorheims invigningstal Ebelingmuseet 2015 
4 Gunnar Bergendal, Ansvarig handling, Dialoger Stockholm 2010 sid.86  
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Armlängds avstånd är något som man inom konstvärlden åberopar för att reglera 

maktförhållandena, en önskan om att politikerna ska hålla en viss distans, inte gå in i frågor 

som de inte har kunskap om. Konst är mycket större än att hemfalla åt ”tycke och smak”  

 

Varför väljer man att bli konstnär och är det överhuvudtaget ett val? 

Att välja ett liv som konstnär innebär osäkerhet framför trygghet. Bli vald eller bortvald.  

Möta okunskap och ifrågasättande. Att själv ställas inför val som möjliggör det utrymmet som 

krävs för att ägna sig åt en skapande praktik. 

 

”Från den dag då hon fann språket och idéerna och insåg vad hennes uppgift var avsvor hon 

sig ett kostsamt liv, åt billigt, var noga med preventivmedlen, reste rationellt, hade aldrig stått 

i skuld till vare sig bank eller privatpersoner och försatte sig inte i situationer som tvingade 

bort henne från det hon ville ägna tiden åt, att läsa, tänka, skriva och samtala”
5
 

 

Jag tycker att Lena Anderssons text mycket bra beskriver vad det för många konstnärer 

innebär i praktiken att välja konsten. Konstnären Ivan Agéeli sa att ”konsten är svartsjuk” 

och förutom att välja bort ekonomiska privilegier måsta man många gånger också välja bort 

sociala sammanhang, för att skapa den tid och ro som konsten kräver. 

Det finns en sägning, ”man väljer inte konsten den väljer dig” . Ända sedan jag var barn har 

jag velat bli konstnär, varför? Konsten har ingen plats i min familj eller släkt. Kanske 

handlade det om tecknandet som jag ägnade mycket tid åt, intresset för sagor, myter, att få 

vara i fantasin, kärleken till vackra saker. Jag kunde inte titta på barnprogram om de i mitt 

tycke var fult tecknade. Jag har alltid haft stort behov av ensamhet. Bäst trivdes jag med att 

leka själv, så att jag fick bestämma över berättelsen och alla karaktärer.  

 

Eller handlar det om känsligheten, som funnits redan från tidig ålder men som också 

utvecklats genom det konstnärliga yrket, där det är viktigt att öppna upp och göra sig 

skyddslös, lyhörd, lyssna inåt. Men som sedan i vardagen, med andra människor lätt blir till 

sårbarhet och överstimulans. Känslan av utanförskap och längtan efter något större. Att få 

ställa de stora existentiella frågorna, ta livet på allvar och leta efter förundran och magi i vår 

många gånger hårda och fyrkantiga värld. Att våga följa sitt hjärta. 

Antagligen är det en kombination av detta som gjort att jag i dag arbetar som konstnär.  

                                                        
5 Lena Andersson, Egenmäktigt förfarande- En roman om kärlek, Natur & Kultur Stockholm 2013 sid. 8 
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Egenskaper som envishet, uthållighet och maniska inslag är också behjälpliga.  

 

”Det är bara med hjärtat man kan se ordentligt, det viktigaste är osynligt för ögonen”
6
 

 

”Jag tror att Carina Marklunds konst försöker visa oss att livet är större än vi tror, att det är 

större än allt vi känner till men att det också lika lätt kan glida oss ur händerna”
7
 

 

I min konst har jag under många år arbetat med frågesällningar runt människans relation till 

naturen, ett cirkulärt tänkande som för mig betyder att allt är sammanlänkat .  

 

Varför Textil som konstnärlig kontext 

 Från en konstnärlig längtan sedan barndomen, via teckning och måleri var det en krokig väg, 

eller en avfartsväg som tog mig till textilen. 

Under mitt andra läsår på Eskilstuna Folkhögskolas estetiska utbildning hade vi under några 

dagar en gästlärare, konstnären Amelie Amholt. Hon inledde den första dagen med att alla 

elever fick ett vitt A4 papper framför sig, ”beskriv hur din morgon såg ut”, var uppmaningen. 

Verktyg, våra händer. Detta blev upptakten till två intensiva dagar där vi arbetade väldigt fritt 

med att bygga textila collage, i en kombination av textila material och tidningsutklipp. Från 

att i grundskolan varit allergisk mot textilslöjdens regelvärk runt de textila teknikerna och 

materialen blev jag handlöst förälskad och bestämde mig där och då för att jag ville utbilda 

mig konstnärligt inom textil. Att bygga bilder i collageform har följt mig i mitt bildskapande. 

Det resulterar i en öppen och delvis sökande arbetsmetod där både språklighet och form kan 

ta flera vägar. Man måste vara lyhörd i själva tillblivelseprocessen. 

 

Som textilkonstnär är jag både idé & materialbaserad.  

Upprinnelsen till mina bilder startar ofta i någonting jag hört eller läst, som stannar kvar och 

inte vill ge mig ro.  

Något som kräver att bli berättat. Att genom händerna undersöka och försöka förstå vår 

många gånger svårbegripliga, magiska, hemska värld. 

 

 

                                                        
6 Antoine de Saint-Exupéry, Den lilla prinsen, Rabén & Sjögren Stockholm 2014 sid.12 
 7Lars- Erik Wahlberg konstnär, katalogtext Carina Marklund Carl Anders Thorheim Dalarnas museum Falun 2013 sid.4 
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En vinter för många år sedan i ateljén lyssnande på P1 rapporterade man om upptäckten av en 

stor mängd döda kajor liggandes på marken i den vita snön. 

Framför mig såg jag svart fjäderdräkt mot det vita, hårda, kalla.  

Flera personer uttalade sig om vad som kunde ligga bakom denna till synes märkliga 

massdöd. En präst uttalade sig om att det var Guds verk och att domedagen var här. 

Jag blev alldeles tagen inför denna utsaga, att någon i vår tid i dag kunde tro något sådant.  

(Även om jag själv ofta önskar att naturen ska vända sig mot mänskligheten och visa på sina 

krafter för att markera att vi gått alldeles för långt i vårt utnyttjande av jordens resurser).  

I slutänden konstaterades att någon gått ut och skjutit upp i grenverken där fåglarna sov.  

Momentet av överraskning i kombination med att det var så kallt gjorde att fåglarna fick 

hjärtattacker, föll ner till marken och dog. Så hemskt!  

Vid samma tid hade att jag fått ett vackert vinrött ylledraperi som låg framme i ateljén och 

som jag längtade efter att få arbeta med. Det är en bra metod för att ta ett material i bruk, att 

låta det finnas i ens närhet. Genom att jag ser det medans jag är i andra konstnärliga processer 

så arbetar hjärnan och hittar vägar och möjligheter för materialet i fråga. Att låta det hörda, 

den känslomässiga reaktionen mötas med matrialiteten, kombinera och ta berättelsen vidare 

blev sedan till bilden Flyga Falla. En bild som rymmer flera berättelser än den första konkreta 

och där helt andra läsningar kan göras för betraktaren. 
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Att gå döden till mötes 

En tidningsartikel om en äldre kvinna som, nu minns jag inte längre om hon skulle sättas på 

ålderdomshem eller om hon inte fick plats på det samma. Beslut hade tagits över hennes 

huvud. En kväll låste hon sin dörr för en lång och ensam vandring mot den sjö som fanns i 

samhället. På den tomma stranden klädde hon stilla av sig och vek ordentligt ihop sina mjuka 

kläder. Sedan gick hon ut i det kvällsmörka vattnet och dränkte sig. Det var en så sorglig 

berättelse om en kvinnas sista val. För mig blev det installationen Himmel Hav.  

 

                      

Stympade hajar 

Min mamma berättade om ett tv inslag där det visat jakt på hajfenor. Detta utförs genom att 

hajarna plockas upp ur havet, man skär av fennorna och släpper sedan ner dem levande, varpå 

de sjunker som stympade koner och dör en långsam och plågsam död. Detta för att människor 

vill äta hajfenssoppa, eller det ska tas fram olika potensmedel. Denna historia hemsökte mig 

under veckor, jag mådde fysiskt illa. 2010-12 gjorde jag en serie bilder med titeln 

Fåglarna ser allt som på olika sätt knöt an till människans behandling av olika arter. 

Dessa tre exempel är väldigt konkreta men ofta är mina mentala ingångar inte alls så tydliga. 

Mera ett sammelsurium av textrader, stämningar, känslor.  
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De bakomliggande startpunkterna är inte viktiga för betraktaren. De är där som igångsättare 

för mig. Berättelser som jag känt ett behov av att fördjupa mig i, och ge tid. Men det är inte 

tänkta som illustrationer av faktiska händelser. Det finns en längtan hos mig att visa på att 

livet kan vara så mycket mer, djupare och bredare om vi bara öppnar upp för det. Jag tror att 

konsten kan nå inre mentala rum, men även att den kan få oss att se och återupptäcka vår 

fysiska verklighet på nytt. Jag ser på livet och vår plats i universum som cirkulär. Naturens 

alla ekosystem är uppbyggda i långa, långa kedjor där allt länkas samman. Människan har en 

övertro på sig själv och sin plats här på jorden, att vi står över allt och vid sidan av naturen. 

Det är ett Stort misstag. Min bildvärld har ofta en drömsk känsla, där fantasi och verklighet 

får mötas. Jag väjer inte för det vackra, runda, mjuka. 70-tals estetiken ligger mig mycket 

varmt om hjärtat, t.ex. konstnären Per Åhlins fantastiska bildvärld med filmen 

Dunderklumpen som jag fortfarande älskar eller Karl Bertils Jonssons julafton. 

Men som bottenklang i min bildvärld finns ett djupt allvar.  

Havet fascinerar mig, då det är en plats som människan ännu inte riktigt har kunnat kartlägga, 

precis som rymden. Det känns befriande att mänskligheten inte har svar på allt. Det är 

svindlande och en kraftkälla att tänka på att vi lever på denna lilla blå planet med hjälp av 

månen och solen i den ofantliga rymden. Havet är dessutom fyllt av de mest fantastiska 

varelser och färger. Vi människor underskattar den intelligens som finns bland växter och 

djur.  

 

Från huvud till hand  

Ständigt detta pågående i huvudet som tar sig ut genom händerna. 

Processen kan liknas vid forskning och formulering. Hela tiden driva arbetet vidare, utmana 

sig själv både mentalt och fysiskt för att se vad som är möjligt.  

 

Den mentala ingången leder vidare till tecknandet. Inga hela bilder eller skisser, utan 

”behöver” jag en fågel, tecknar jag av olika fåglar. Detta att teckna av befintliga föremål eller 

varelser kan ibland ses som inte riktigt fint, fusk kanske. Vi har så många föreställningar om 

hur saker ser ut och Hur man tecknar dessa, att man lätt kan fastna i klichéer. Jag vill komma 

förbi detta, verkligheten överraskar hela tiden genom att vara mycket mera intrikat och 

spännande än vad vi trodde var möjligt. Genom själva tecknandet görs verkligheten om och 

blir till min egen. Sen vill jag kanske ha ett träd, en gren osv. När jag så fått ihop bilder som 

känns bra börjar jag prova att sätta ihop dem och se vad som händer. Jag tecknar små original 

med svart tunn tuschpenna. Vidare förstoras teckningarna i kopiator för att ta bilderna vidare, 



10 
 

fortfarande i delar. Själva teckningen löses upp och strecken blir gryniga, korniga. 

Urvalsprocesser följer, vilka delar fungerar bäst, hur mycket större än originalet håller bilden 

för. Olika storlekar för att understryka något, skapa spänning i bilden. Låta saker byta plats, 

reducera. Det som i vår fysiska verklighet är litet kan bli stort och tvärt om. Att vända på 

perspektiven. Mentalt visualiserar jag ofta stygn när jag tecknar, vilket gör att många sedan i 

slutresultatet inte alltid kan se skillnad på vad som är tryckt och vad som är verkliga stygn. 

Vissa av teckningarna ska omvandlas till screentryck andra till stygn och broderi. 

 

Att bygga en grund 

När material, bildens storlek och färgval är gjorda börjar själva tryckprocessen.  

Innan man kan börja screentrycka ska teckningen överföras till platsfilm, själva tryckramens 

duk bestrykas med foto-emulusion, torka, belysas med UV-ljus, sköljas av och torka igen. 

Sen kan man börja, det är en väldigt rolig och spännande process. Varje gång ramen lyfts från 

tyget innebär ett spänningsmoment. Jag arbetar för hand och måste ta snabba beslut. Ett 

tillstånd av absolut koncentration är nödvändig. Ofta finns en mental skiss och vid 

gestaltningsuppdrag alltid en fysisk skiss. Men ett moment av improvisation infinner sig och 

ofta ett tillstånd av flow. Jag får också snabbt resultat vilket spinner på effekten av att det är 

ett stimulerande och roligt arbetstillstånd att befinna sig i. Efter dagar av tryckande har man 

sedan bilder med olika börjändar (För att låna ett uttrycksfullt ord av konstnären och 

författaren Karin Jarl Nydén) 

 

Varför broderi som konstnärligt uttryck?  

Mötet med den samiska konstnären Britta Marakatt- Labbas bildvärld skulle bli avgörande för 

mitt val av tekniken Broderi, kanske även i förlängningen av min motivkrets. Min formlärare 

Charlotta Berggren vid universitetet i Umeå visste att jag gärna arbetade med screentryck. I 

något sammanhang hade hon påtalat att jag kanske skulle prova att kombinera mina tryck med 

broderi. Hon visade också en dokumentärfilm om Britta Marakatt-Labbas och hennes 

bildvärld golvade mig. Med ett berättande språk, där samisk verklighet blandas med 

mytologiska inslag, och naturen alltid är närvarande skapar hon bilder genom en kombination 

av tryck och broderi. Något hände i mötet mellan det platta trycket och de fysiska stygnen. 

Det inspirerade mig till utgå från denna kombination av tekniker i mitt fördjupningsarbete, en 

serie svartvita självporträtt.  
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Jag valde att arbeta med sytråd, det var tunt, pilligt och krävde min absoluta koncentration. 

Emellanåt var jag tvungen att resa mig upp och bara gå runt, röra på kroppen och ”skrika av 

mig”. Men någonting hände under den här arbetsperioden, broderiet satte sig i kroppen.  

 

Broderiet så enkelt och så fyllt av möjligheter. Stygnen som bärare av känslighet, som tunna 

spröt ut mot världen, eller kraftiga, mjuka omslutande, skyddande, stygnen i lager, på, intill i 

relation till varandra. Som spår, avtryck, efterlämningar av tid över tyget.  

Att fästa ner tiden, göra den tydlig, hålla kvar, hålla fast. 

Det är ett kontemplativt ibland nästan meditativt tillstånd. Materialet i händerna, 

fingertopparnas nakna känslighet. Nålen, blank och vass. 

Som sticker hål, perforerar underlaget och sedan dess motsats, nålen och tråden, mjukt och 

hårt som tillsammans kan laga och ta hand om, bygga och förvandla. 

Varje stygn blir till ett märke, ett tecken, spår som får löpa över tyget, anger tonen, tydliggör, 

markerar revir. Stygnens rytm skapar betydelse och blir till meningsbärare, varje stygn är 

närvarande som uttryck och utsaga. Hela tiden driva stygnen vidare, modelera och bygga. Det 

mjuka växandet av taktilitet som breder ut sig. En textbit av Tove Jansson kommer för mig. 

 

”Allting hade vissnat och dött men nere på marken växte senhöstens hemliga trädgård med 

rasande kraft rakt upp ur förmultningen, en främmande vegetation av blanka svällande växter 

som inte hade någonting med sommaren att göra. Det nakna blåbärsriset var gulgrönt och 

tranbären mörka som blod. Undanskymda lavar och mossor började växa, de växte till en stor 

mjuk matta tills de ägde hela skogen” 
8
 

 

Över tid har jag byggt upp en skattkammare av trådar och garner i de mest varierande, färger, 

nyanser, tunna, kraftiga, löst eller hårt tvinnande, lin, ull, bomull, alla med specifika 

egenskaper. Jag är väldigt intresserad av ytor, vad som händer i mötet mellan olika material. 

Textil och ljus är nära förbundna. Och ljuset fångar upp och förändrar bilden beroende på det 

textila materialet, men också hur de olika stygnen är placerade, åt vilket håll de är fästade mot 

underlaget. Solens olika positioner på himlen gör också att bilden lever och förändras under 

en dag. Jag ser på broderiet och stygnen som byggstenar som ger möjlighet till att skapa 

taktila, sensibla ytor. Stygnen blir till något tredimensionellt. De tar fysisk form.  

 

                                                        
8 Tove Jansson, Sent i november, Schildts Förlags AB, Esbo, Finland 1971 sid.113 
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Som Agneta Linton
9
 sa vid ett samtal om min konst på Eskilstuna konstmuseum,  

”Ditt broderi letar sig ut från bilden och in i rummet” 

Broderiet som blivit till en fysisk och mental nödvändighet. 

 

”Jag säger mig: av tyg är du kommen, så skör, så trådig som den inre och yttre tillvaron är, 

så hotad av klipp” 
10

 

 

” Marco Polo called tattooing ”flesh embroiderier”and indeed embroidery is much more 

closely related to tattooing than to weaving, felting or knitting. Both employed symbolism 

expressed in pattern. Both had magical associations”
11

  

 

Att arbeta med offentlig konst.  

Under de senaste åren har jag arbetat med stora offentliga gestaltningar på heltid.  

Att få möjlighet att arbeta med offentlig konst känns mycket stimulerande, ansvarsfullt och 

viktigt eftersom den kommer att bli en del av många människors vardag. Konst de ska leva 

med. Redan 1937 antar riksdagen en-procentregeln, dvs att man vid nybyggnation av statliga 

byggnader skulle avsätta en procent av byggkostnaden för offentlig konst. Detta följs ännu i 

dag av vissa kommuner och landsting/regioner.  

 

Arbetsgången vid offentliga uppdrag ser något annorlunda ut än vid ens egen praktik. 

Inledningsvis kan man få en förfrågan om uppdrag, Men man kan också vara flera som får 

denna förfrågan, eller man väljs ut som en av två eller tre konstnärer efter intresseanmälan 

som vanligtvis görs av ett hundratal konstnärer.  

 

Om den tilltänka platsen för konsten existerar (Ibland har byggnaden ännu inte byggts) 

besöker man den för att, om möjligt (Ofta kan det vara en byggarbetsplats) få en känsla för 

platsen, rumsligheten, färg och formval. Så får man information om vilka människor som 

kommer att möta konsten på platsen (Om detta är klarlagt) Ofta kan det finnas önskningar 

från uppdragsgivaren, så som i inledningen av min berättelse, där konsten inte fick handla om 

döden och ändlighet. Men det kan också vara en önskan om att man ska återknyta till historik 

som finns på platsen. Här får man som konstnär passa sig så att konsten inte blir till 

illustration. Så börjar man att skissa, ofta är två eller tre månader avsatt för detta, man ska 

                                                        
9 Agneta Linton tidigare intendent på Eskilstuna konstmuseum nu Prorektor på Konstfack mm. 
10 Lenke Rothman, gåvor gifts. Dunkers kulturhus 2008 sid 267 
11 Sheila Paine, Embroidered textiles, Thames & Hudson London 2010, sid 9 
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lägga upp sin budget utifrån den summa som är avsatt för uppdraget, ta fram offerter för 

material, köp av tjänster, försäkringar, transport, resor, montering, assistans. En tredjedel av 

budgeten ska gå till konstnärens lön, som man sedan betalar skatt och arbetsgivaravgifter på. 

Så är det dags för möte med uppdragsgivaren där man presenterar skiss, budget och 

materialprover. Är man flera som skissat, väljs en ut för själva uppdraget. 

 

Hur lång tid som är avsatt för själva genomförandet för verket ser olika ut. Ofta kan det vara 

ganska kort tillblivelsetid satt. Jag har upplevt att jag försökt få mera tid, då mina 

arbetsmetoder är tidskrävande, men fått nekande svar. Sen har själva byggprocessen dragit ut 

på tiden och allt blir framskjutet ett år eller mer. Då får man som konstnär bara förhålla sig till 

faktum, att verken kanske tar skrymmande plats i ateljén och att den sista ekonomiska 

utbetalning som sker först när verket är monterat på plats, blir väldigt försenad.  

 

Arbetet med offentlig konst medför också att man går från ett ensamt arbete i ateljén där jag 

har full bestämmanderätt. Till sammanhang där min praktiska kunskap sätts på prov i 

samarbeten med allt från uppdragsgivare, hantverkare, tekniker och fotografer. Det är 

stimulerande och berikande att få möta olika slags människor och ta del av deras kunskap och 

tankar, se nya platser och miljöer. Men jag måste också försöka balansera mitt starka 

kontrollbehov och våga lita på att andra människor, vilket ibland kan vara en prövning. 

 

 

Att Flytta ut den textila konsten utomhus 

Fåglarna ser allt 

Konstnärlig gestaltning för vägg i gång & cykeltunnel i Uppsala  

 

Inför uppdraget fanns det en önskan från kommunen att låta platsens historia ge inspiration till 

verket. Där hade Hästskofabriken funnits i många år, en fröhandel och den svarta bäcken rann 

igenom området. Man ville också att tunneln skulle upplevas som ljusare och tryggare, då 

många tyckte att den var obehaglig att ta sig igenom. 
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Jag har i bilden uteslutit människor och låter skorna bli till efterlämningar, avtryck, 

personligheter och historiebärare. Som betraktare kan du välja att ”kliva i” de skor som passar 

just dig. 

En grön, grafisk platsspecifik bro, liksom den svarta bäcken har fått bli till Återkommande 

rytmiska inslag i verket. Bilderna bebos av fåglar, fiskar, växtlighet och frön.  

Jag har förhållit mig fritt till mina inspirationskällor och bilderna har bitvis växt fram och 

utvecklats under arbetsprocessen. Jag ser den konstnärliga gestaltningen som en 

bildberättelse, som kan läsas som flera små historier parallellt eller en enda lång. 

Min förhoppning är att det textila verket i den annars hård miljö som en betongtunnel är, ska 

ge värme, ljus, trygghet och inspirera till egna tolkningar och historiebyggen.  

 

      

                                                                                                                    

Orginalverket är ett 18 meter långt och 120 cm högt textilt verk. 

Det har sedan fotograferats, förstorats, tryckts och överförts till 30 st dibondskivor för att 

klara utomhusförhållanden.  

Den konstnärliga gestaltningen mäter i Heimdals-tunneln 2 x 30 meter. 
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Drömmen om den stora textila bilden. 

Ton Sagor Magi – Fast Annorlunda 

Ridå till Folkets hus i Kallhäll 

 

Att göra en ridå hade länge varit en konstnärlig dröm. Den Stora textila bilden! 

Som konstnär vill jag hela tiden utmana mig själv, driva arbetet vidare och se vad som är 

möjligt. Arbetet med Ridån gav mig många utmaningar. Även om jag arbetat med samma 

tekniker som jag brukar, har jag inte kunnat gå till väga på samma sätt, och jag har fått arbete 

mycket större än vad jag är van vid. För trycktekniken betydde det att jag arbetade med 

abstrakta mönster i screenramarna och klippte ut stora schabloner som jag fäste på tyget. 

Sedan kunde jag skapa bottnar för mina broderier. I mina bilder brukar jag hålla isär de 

tryckta ytorna och broderiet. Men här, när det skulle bli så stort och jag inte hade flera år till 

mitt förfogande blev detta till en möjlighet. 

 

                          

 

För broderandet betydde det att gå från små stygn i tunna kvalitéer till stora och kraftfulla, 

tydliga stygn i grovlekar som syns på långt håll. Det är häftigt att få använda och utmana en 

teknik som broderi som många säkert tänker som smått och litet, i Stora bilder.  

Arbetet ledde också i förläggningen till att jag efter tolv år i samma ateljé beslöt mig för byta 

till en större, där jag kan genomföra arbetet med stora uppdrag. 
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Inspirationen till ridån har varit Folkets hus i Kallhäll. En plats där människor får mötas, 

drömma och utvecklas genom konst och kultur. 

Här visas live-Opera, biofilmer, det finns en kör, dansgrupper, man har föreläsningar. 

Jag har velat skapa en värld som bjuder in till egna tolkningar och skapande av berättelser. 

Men vill man kan man se de olika djuren som symboler för de olika verksamheterna. Under 

mitt arbete lyssnade jag nästan uteslutande på Vivaldis fyra årstider och olika stycken av 

Mozart. Jag älskar fiolspel när det ligger på gränsen till att gnissla, det är som att det 

korresponderar med nervtrådar inne i kroppen. Musiken blir till en ljudvägg som också 

förstärker ett mentalt tillstånd jag vill befinna mig i under arbetsprocessen. 

Titeln på ridån, Ton Sagor Magi- Fast Annorlunda är en parafras på en haikudikt av poeten 

Tomas Tranströmer, som med sitt underbara språk visar på magin i naturen och vardagen. 

Under den här perioden läste jag också den drabbande boken Slumpvandring av Majgull 

Axelsson ”För så är det med Augusta, hon har sina berättelser gömda i håret”  

 

 

 

Hans Larsson diskuterar runt om det är så att magin försvinner när vi får kunskap om världens 

olika beskaffenheter.  
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” Stämningen kommer väl icke af föreställningarnas oklarhet utan af deras rikedom, af den 

hardt när oändliga mångfalld däraf, som på en gång kan hållas fast, fångad i ett konstnärligt 

grepp
12

 

 

Här känner jag av min ambivalens. Ibland känns det som att vi människor i vår önskan att 

kartlägga allt och alla, plockar isär och smular sönder. Kanske har det att göra med den 

mänskliga egenskapen att inte kunna låta saker och ting vara ifred när de väl upptäckts. Sen 

finns det verkligen mycket som genom kunskap framträder och visar på hur fantastisk och 

sinrikt vår värld är uppbyggd och beskaffad, från minsta snöflinga in i den levande kroppen 

ner i jordens rotsystem. Därför har jag i mina senaste offentliga gestaltningar varit tydlig med 

att de olika arter som gestaltas i min konst finns i den fysiska verkligheten. Att visa att 

världen befolkas av de mest Fantastiska, överraskande och spännande varelser och med en 

förhoppning om att detta ska bli till tankar och känslor som kan påverka dem som ser konsten 

till mera omsorg om sin omvärld. 

 

 

Mellan himmel och hav Lindbackens skolas matsal Uppsala 

Bilderna bebos av nakensnäckor, sjödrakar, en narval, bläckfisken med sina tre hjärtan, ett 

kottdjur och spökdjur, paradisfåglar och en kolibri med väldigt speciella fjädrar 

                                                        
12 Hans Larsson, INTUITION några ord om diktning och vetenskap, Dialoger Förlag & Metod AB, Stockholm 2012 sid.89 
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Om jag var ett träd  

Lindbackens skola Uppsala fyra eleventréer /trapphus 

 

Här har träd och svampar fått ta plats och mötas, olika arter går i varandra. Vi ser Fikonträd 

möta Kastanjeträd, Lind möta Lönn, Bokträd möta Björk och Ginkgo, och Ek. Olika arter 

med olika utseende och karaktär. I boken, Trädens hemliga liv
13

 kan man läsa om hur träden 

kommunicerar med varandra och tar hand om varandra. De är också enormt viktiga för allt liv 

på jorden, de tar t.ex. hand om förorenad luft. 

Svampar var bland de första organismerna på jorden, de har fascinerande rotsystem som 

många gånger samarbetar med trädens rötter. I Japan kallar man svampar för fallna stjärnor. 

                 

                             

                                                        
13  Peter Wohlleben, Trädens hemliga liv, Nordstedts, Stockholm 2017 
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Att föra samtal med sig själv och sökandet efter mening 

  

När jag var liten älskade jag berättelsen om Narnia av författaren C.S Lewis. Barnen som går 

genom garderoben fylld av kläder för att upptäcka en dörr till en annan verklighet. I dag som 

vuxen är min ateljé mitt eget Narnia. När jag kliver in genom dörren förändras min 

tidsuppfattning, oro och stress ger vika för ett tillstånd av lugn, koncentration och intuition. 

Skapandet tar över, perspektiven byter plats, det som kändes stort och viktigt innan jag klev in 

genom dörren, får ge vika, saker och ting hittar sina rätta proportioner. Havet som vi alla bär 

inom oss, och som många gånger stormar, stillar sig och det mindre viktiga dalar till botten 

istället för att ligga precis under ytan och pocka på vår uppmärksamhet.  

 

”Den som finner trollformeln – och konstnären tillkommer det framför andra att hjälpa oss 

finna denna – han viker, när han vill, åt sidan och går liksom genom en osynlig hägnad, och 

där inne bakom, där är det tysta! ” 

( ) 

Endast i det intuitiva livets tystnad och ro och stämning är det som själen förnimmer skarpt 

nog för att utforska det fördolda. Endast där lever hon helt, med alla sina krafter i innerlig 

enhet”
14

 

 

Hans Larsson skriver om torkår för själen.
15

 Så har jag nog känt det mest hela livet, att den 

verklighet som vi människor i dag skapat är för smal både fysiskt och mentalt. Utrymmet för 

dem som inte är lönsamma och konsumerande minskar hela tiden. Fast vi i dag lever på 20 

talet, tycks det som att mycket i vårt samhälle går baklänges. Det är något med min önskan 

om att ”öppna upp” som återkommer i texten. Känslan av att vara trängd och instängd, vill jag 

uppenbarligen motarbeta på alla upptänkliga sätt. Från att jag i min fysiska vardag inte klarar 

av att sätta in min cykel i cykelställ (utan Alltid ställer den bredvid). Inte tål 

anteckningsböcker med randat papper, eller att jag knappt klara av att sy en rak linje, till att 

jag aldrig haft någon längtan efter att äga saker. I min konst kommer detta t.ex. till uttryck 

genom att jag inte vill ha ramar på mina bilder, utan att de öppet ska kunna kommunicera med 

de andra bilderna i rummet. Men framförallt tänker jag att torkår för själen handlar om det 

mentala utrymmet, som så klart varierar beroende på vilka miljöer, eller vilken tid du rör dig 

i. Det betydde oerhört mycket för mig att börja på konstskola i 20 års ålder och hitta en värld 

                                                        
14 Hans Larsson, Intuiton, Dialoger Förlag & Metod AB, Stockholm 2012 sid.89 
15 Hans Larsson, Intuition, Dialoger Förlag & Metod AB, Stockholm 2012 sid.19 
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och ett sammanhang som jag bara drömt om. Hans Larsson menar att när tanke och känsla får 

komma samman är det, som regn på förtorkade rötter och är själens rätta fröjd”
16

 Det är så 

centralt och viktigt, balansen, som vi människor tycks ha så svårt att få ihop, det slår lätt över 

åt ena eller andra hållet. 

När jag nu sitter och skriver blir det tydligt för mig att jag i min konstnärliga praktik ägnar 

mig åt förvandlingsprocesser. Finns det i det konstnärliga utförandet ett drag av alkemi? 

Förvandla, förädla, som Aristoteles talar om att få fram materialets inneboende potential?  

Kanske hänger alla dessa saker ihop på ett omedvetet plan. En önskan om att vidga och öppna 

upp det verkliga.  

 

”Allt förtingligande är förvandling och transformation, men det objektiverande förtingligande 

som konstverkets innehåll genomgår är en transfiguration, en metamorfor…”
17

 

 

”Konsten är vid och den vidgar dig och mig. För en förkrympt värld är dess fria sikt 

chockerande. Konsten är den brinnande busken som både skyddar och synliggör vår djupaste 

längtan. Genom den ser vi oss själva genom metaforen. Konsten är metafor, från grekiskans 

meta (ovanför) och pherein (att bära) står det för det som bärs över livets bokstavlighet. 

Konsten är metafor. Metafor är transformation”
18

 

 

När jag var liten sa min mamma vid något tillfälle att jag var ovanligt allvarlig. Att ta livet på 

allvar är centralt för mina val som människa. I en intervju med serietecknaren Nina 

Hemingsson på P1
19

 pratar hon om rädslan för döden, och hur detta gör att det blir centralt att 

inte slösa med sin tid eller livet. Jag har flera nära vänner och kollegor som jag har berikande, 

reflekterande och utvecklande samtal med. Där mina åsikter kan bli ifrågasatta och där 

plötsligt någon erbjuder ett nytt perspektiv för nya tankar och ingångar. Att samtala kan i sig 

vara en skapande process, där man bygger tillsammans. Ingela Josefson skriver om vikten av 

det goda och reflekterande samtalet som ”ger möjlighet till att tänka friare och vidga 

rummet”
20

 Ingela Josefson skriver också om vikten av att hitta balans mellan teori och 

praktik, där jag också försöker hitta balans mellan ensamhet och samvaro.  Som både Hannah 

Arendts och Aristoteles skriver, att få ihop det kontemplativa livet med det aktiva. 

 

                                                        
16 Hans Larsson, Intuition, Dialoger Förlag & Metod AB, Stockholm 2012 sid.19 
17 Hannah Arendt, Människans villkor Vita activa, Bokförlaget Daidalos AB Göteborg 2016 sid 222 
18 Jeanette Winterson Konst essäer om extas och skamlöshet, Kabusa Böcker 2014 sid 74 
19 Katarina Hahr möter P1 Sveries radio 10 Aug 2017 
20  Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur AB Lund, 2012 sid 53 
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Ensamheten krävs för att kunna tänka som Hanna Arendt påpekar. Allt annat får stå tillbaka, 

så är det också för mig med skapandet. Jag ser det som en styrka och förutsättning för mitt 

konstnärliga arbete. Obruten tid för närvaro.  

Att jag genom livet har haft stort behov av ensamhet kanske handlar om att ge plats och tid 

för den inre dialogen. Att hinna ikapp mig själv, se över och reflektera.  

 

Som verksamhet är tänkandet lika ändlöst som livet, och det är lika omöjligt att besvara 

frågan om det är någon mening med att tänka som frågan om livets mening”
21

  

 

Men som Hanna Arendt återkommer till, väsentligt för att bli en hel människa. Hon resonerar 

runt att både tänkandet och skapandet av konst är två helt onyttiga verksamheter. Som jag 

förstår texten tar hon upp den kritik som riktas mot dessa båda aktiviteter, men att hon menar 

på att de just därför är så viktiga. 
22

  

Vad säger det om mig som människa i dagens samhälle, att jag valt att ägna mig åt dessa båda 

onyttigheter? Det blir till ett tyst motstånd.  

 

Jag ser mig själv som en huvudfoting vilket betyder att mitt huvud har en tendens att hela 

tiden vara i dialog, kroppen den bara är. Under många år låg min ateljé på andra sidan staden 

och promenaden hem tog ca 30 minuter. Eftersom det konstnärliga arbetet fortsätter även 

utanför ateljén hände det ofta att jag inte fysiskt visste hur jag tagit mig hem, för att jag 

tankemässigt varit helt ockuperad med någon problemlösning eller kanske inte ens så  

tydligt. Men jag var kvar i den stämning och det tillstånd som jag försätts i under arbetets 

gång och där vill jag vara kvar.  

 

 ”Vad jag tyckte mig ha funnit var en sorts nytt rum inuti min egen mänsklighet, och min 

önskan att stanna i detta rum överskuggade allt annat”
23

 

 

Det är paradoxalt nog, (eller kanske helt självklart?) händerna som genom sitt arbete ihop 

med den kreativa, hela tiden påslagna hjärnan som skapar mest balans i mig. Jag läste en 

intervju med en regissör, han berättar att för sina filmer är hans kreativitet fantastisk, som kan 

dra iväg i olika riktningar och fantasier. Men för hans familj kunde det däremot vara ganska 

                                                        
21 Hannah Arendt, Människans villkor Vita activa,Bokförlaget Daidalos AB Göteborg 2016 Sid 225 
22 Hannah Arendt, Människans villkor Vita activa, Bokförlaget Daidalos AB Göteborg 2016 sid 220-229  

    Och Ulla M. Holm, Tanke känsla Identitet, Anamma Böcker AB Göteborg 1997 sid 41-72 
23 Helena Granström, Att nå fram till världen och den smärtsamma längtan att leva fullt ut. OBS Essä P1 
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jobbigt. Satt han och väntade på en av sina döttrar och hon var sen, hann han tänka ut en 

mängd scenarier för vad som kunde ha hänt henne innan hon dök upp. Och så är det för mig 

också, Förutom när jag är i ateljén. För många år sedan när jag bodde i Stockholm gick jag 

och fick akupunktur för min migrän. Akupunktören som satte nålarna brukade börja med att 

sätta en högst uppe på mitt huvud för att, som hon sa, jag skulle komma ner på jorden. 

 

Kanske är det de som stygnen och händernas skapande gör, de hjälper mig att hålla mark 

kontakt och hitta vägar att härbärgera alla de mentala vägar min hjärna tar och de insikter om 

världen som jag fått genom livet. I ateljén blir allt mycket mera kroppsligt, den fysiska 

kunskapen tar över och låter hjärnan stå tillbaka. Eller som Hans Larsson skriver, tanke och 

känsla får mötas för att utmynna i en intuitiv arbetsprocess. 

 

Språkpsykolgerna Carl Bereiter och Marlene Scardamalia skriver om två vägar till att 

utveckla skrivandet, genom den smala eller den breda vägen. ”Den smala vägen handlar om 

att konstruera uppgifter för sig själv och den mentala ansträngning som det ligger i att 

utveckla detta förhållande. Därmed kommer skrivandet att röra sig mer om att skapa mening 

än om att överföra tankar till språk.
24

 

 

Jag tänker att precis så är det för mig, konsten är det som skapar mening. 

När man tar livet på allvar blir det väldigt viktigt att livet känns meningsfullt. Och jag vet hur 

snabbt och lätt jag kan hamna i känslor av meningslöshet när jag inte är i skapandet. Konsten i 

sin tillblivelseprocess ger utrymme för sökande och fritt undersökande på en plats där jag 

känner mig trygg. Vilket skapar förutsättningar för att utvecklas och bli så hel som möjligt 

som människa ”Lär känna dig själv som en grund för allt annat”
25

 

Aristoteles säger att för att vara en vuxen person måste man ha tillgång till sina känslor.
26

  

Den antika dygdeetiken tar upp hela livsföringen, hur man som människa bör leva för att livet 

skall kännas värdefullt. 

 

”Det innebär att den månar om både vänskap och rättvisan, både självförverkligandet och 

medborgarskapet, både gästvänligheten och generositeten och älskvärdheten och modet och 

uthålligheten.” 
27

  

                                                        
24 Jo Bech-Karlsen, Jag skriver alltså är jag, Studentlitteratur AB Lund 2011 sid 99-100 
25 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur AB Lund 2012 sid 81 
26 Ingela Josefson, Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur AB Lund 2012 sid  
27 Martha C. Nussbaum, Känslans skärpa tankens inlevelse, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2000 sid 29  
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För mig som konstnär finns en önskan om att mitt arbete i förläggningen ska kunna skapa 

mening för de som möter min konst. Men som vi kan se i den inledande texten, är det långt 

ifrån alltid det som sker. Vi är alla unika individer som tilltalas av olika uttryck, och det är 

något stort och viktigt för vårt liv här tillsammans. Men det tydliggör också att man som 

konstnär måste våga följa sin egen kompass och tro på det man gör. Konstnären Vera Nilsson 

skrev ”Konstnären bör ha ett ankare inom sig”
28

  

När konsten blir angripen eller ifrågasatt är det lätt att ta det personlig och då kan det vara av 

vikt att man formulerat sig runt sina konstnärliga val. Inte för att kunna gå i försvar eller ens 

dialog utan för att själv känna att jag har något att hålla mig i och kan stå rak i min 

övertygelse även när det blåser snålt. 

 

Jag ser livet och konsten som ett livslångt lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Olle Ankarberg, Ur en dagbok förd med Vera Nilsson åren 1963-1979, Eskilstuna Konstmuseum ISBN 91-631-1623-5 
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Bilaga: Livskarta 

Denna essä har även tagit fysisk form genom den artefakt, Livskarta som jag gjort för hand i  

14 exemplar, en taktil gestaltning av höstens kurs Praktisk kunskap. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                             

 

Med utgångspunkt i samtal runt min skrivna essä vid något av höstens kurstillfällen, föreslog 

en av kursdeltagarna att jag istället för att använda det skrivna ordet skulle ta mig an essän via 

någon annan språklighet, ”kanske brodera en essä”, till tankar runt att använda sig av ”mind-

maps”. Där och då sattes min kreativa hjärna igång. Även om jag var helt klar över att jag 

ville skriva min essä, kändes det som en rolig utmaning att tänka vidare på det som kommit 

upp i de reflekterande samtalen. Av en händelse, passerandes förbi tv-apparaten en kväll ser 

jag ett inslag där någon besöker ett krigsmuseum i England och de talar om att piloterna under 

andra världskriget hade kartor gjorda av sidentyg. Vilket gjorde dem lätta att vika ihop och 

gömma på kroppen. Plötsligt faller bitarna på plats, jag ska göra en livskarta. Även om kursen 

Praktisk kunskap utgår från våra yrkeslivserfarenheter, så känns det som att det är kunskap 

man kan bära med sig överallt i livet. Och som konstnär går liv och yrke i varandra. Fylld av 

kloka tankar och rika citat från kurslitteraturen börjar jag att skissa på en livskarta. 

Arbetsgången ser ut som jag beskriver den i min essä, teckna och skriva för hand, reducera, 

screentrycka, prova olika färger, ta beslut. Lyfta bilden genom att brodera för hand på varje 

karta. Min arbetsgång som jag redogör för i mitt skrivna arbete blir här till en taktil 

gestaltning av höstens kurs. Livskartan är gjord på sammetstyg, 34 x34 cm i 14 exemplar.                               


