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Utställningar fulla med intryck
Jag har varit på många utställningar som verkligen berört mig.
Ett gemensamt drag mellan alla
dessa utställningar är att de är
kompletta upplevelser.
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pletta världar som jag bara delvis
förstår.

Världarna innehåller mer än jag kan
ta in genom att bara titta en gång.
Jag finner helheten estetiskt tilltalande men det är de många nyckelDe tar hela den plats de bjuder in
mig till i besittning och skapar kom- orden, symbolerna och temat i konsten som ger mig ledtrådar in till en
ny värld.
En värld som skapas gemensamt av
konstnären och av mig som betraktare, i rummet jag besöker och inne
i min egen fantasi.
Jag kan inte se mig mätt och lämnar utställningen med en känsla av
att om jag bara fördjupar mig mer
kommer jag att nå nya insikter.
De tre utställningsexempel som jag
valt att ta med i denna text är:
• Yayoi Kusama’s utställning på
Lousiana 2015.
•
• En utställning med Nina Bondessons konst på på Hamnmagasinet i Varberg.
•
• Utställningen Xenoglossy med
Julie Nord på Nordiska Akvarellmuseet 2011

Yayoi Kusama

Nina Bondesson

Julie Nord

sida 5
Magdalena Svensson
Reflektioner kring rumslighet

Det alla de här utställningarna har
gemensamt är att de innehåller
mycket konst. Konst som har tagit
lång tid att göra. Konsten har placerats ut i relation till rummen men
också i relation till de andra konstverken i rummet.

själva objekten man gör.

Julie Nord, som i huvudsak målar
tavlor, hade också målat direkt på
väggarna i museet.

Det som sysselsätter mig mest är
dock frågan om det är möjligt för
mig att hitta en estetisk enhetlighet i det jag gör. Jag skulle vilja att
de enskilda föremålen och bilderna
jag gör skall kunna trivas tillsammans i ett och samma rum. Jag är
dock inte beredd att ge upp något
av det som intresserar mig, keramik, textil, teckning, mönster, berättelse, myt, saga, symbol, starka
färger, svart-vitt, iscensättningar,
inredning, funktion och att lära mig
saker genom att tillbringa tid med
dem i form av att teckna, måla,
skriva, skulptera och organisera.

Nina Bondessons verk var noggrant
utplacerade i lokalen. Hennes enhetliga bildspråk leder besökaren
genom berättelser som löper mellan föremålen.
På Lousiana ställdes enskilda artefakter ut i rum som i sig var som
uppförstoringar av föremålen. Det
var galet, hejdlöst och allt annat än
tillbakahållet.
De här utställningarna har gjorts
av tre mycket produktiva konstnärer som har arbetat med sin konst
under många år. Alla representerar det myller och den mångfald av
berättelser som jag uppskattar. Jag
skulle inte vilja ta mig an ett stort
rum med mindre än att jag skulle
kunna fylla det på liknande sätt.
Därför handlar det mesta av mina
funderingar under rumskursen om
hur man kan göra rum i rummen.
Hur man kan bygga in rummet i

Vilka metoder det finns för att fylla
upp mellanrummen.
Om man kan utnyttja ’lapptäcksteknik’ även i skulpturer.

Och ja, jag är intresserad av funktioner, föremål, berättelser, symboler och bilder men inte performance. Och jag vill gärna sitta ensam
för mig själv och skapa i ett storleksmässigt hanterbart format.

Stämningar, känslor och barnböcker
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En designlampa i sovrummet eller
bilderna i en barnbok när man läser
en saga för sitt barn skapar stämningar och känslor.
Den konst som ligger mig allra närmast om hjärtat är nog bilderbokskonsten. Den är tillgänglig från
unga år och kan förflytta en till
möjliga och omöjliga rum på ett
ögonblick. En bra bilderboksbild är
inte ’bara’ för barn utan har också
mycket att erbjuda den vuxna läsaren. Det handlar om liv och död,
rädslor och glädjeämnen.
Jag funderar mycket på boken som
rum och rummet som en trygg miljö i vilken man kan lämna sin kropp
när man reser i sin fantasi.

Tove Janson

Iscensättningar, 2D och 3D
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De senaste tre åren har jag använt Pinterest som ett verktyg för
att hitta ny konst och också för att
försöka komma underfund med vad
jag verkligen tycker om oberoende
av hur det värderas av min samtid.
Jag har upptäckt att jag fortfarande, eller igen, intresserar mig för
samma saker som jag gjorde som
barn. Bygga, inreda och befolka
små rum och miljöer. De böcker och
det bildspråk som fanns i de böcker
som jag läste som barn tilltalar mig
fortfarande. Både de bokmärkessöta, de konstnärliga och de lite mer
humoristiska illustrationerna.
Sabine Timm eller @virgin_honey
som hon kallar sig på Instagram
har skapat sig ett eget rum på nätet där hon dagligen lägger upp
små iscensättningar. Det är otroligt
roligt att se hur hon om och om
igen utvecklar och förnyar detta
koncept.
Svartvita 2D-3D illusioner är ett
annat område som jag inte tröttnar på även om jag annars tycker
mycket om färg.
Jag uppskattar teckningar med skeva 3D-perspektiv och jag tror att
jag är mer intresserad av det 2 dimensionella än av det skulpturala.
Sabine Timm

Peter Kogler
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Charlotte Mann’s sätt att arbeta
med svartvita teckningar direkt på
väggarna i ett vitt rum tycker jag är
mycket intressant och detta är ett
sätt att ta sig an ett rum som lockar
mig.
För att det skall passa mig behöver
jag nog ändå anpassa konceptet till
att jag vill sitta för mig själv i min
egen verkstad och teckna. Men en
kombination av stora utskrifter anpassade för rummet och någon typ
av kollageteknik skulle kunna funka
för mig. Alternativt att projecera

Charlotte Mann

upp egna ritade bilder i rummet och
sedan kalkylera av dem.
Jag tycker att det är intressant att
kombinera teckningar och föremål.
Både i form av att plocka in föremål
i bilder och att sätta bilder på föremål och att göra teckningar som
löper runt ett föremål utan början
eller slut.

Illustration och mönster
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Att jag är mycket förtjust i illustrationer av rum med mycket färger
och mönster är något jag upptäckt
under min Pinterest tid. Några av
de favoriter jag hittat är Yelena Brysenkova och Naomi Okubo men det
finns många fler.

Många bilder av samma konstnär i
ett stort rum blir för mig också en
sån utställningsupplevelse som jag
uppskattar.

I denna typ av illustrationer kombineras en rumslig känsla med mängder med färger, mönster och riktningar. Precis så som jag vill ha det
i mina verkliga rum.
Verkliga rum orkar jag dock inte
måla, tapetsera och möblera så
ofta som mitt omättliga behov av
mönster önskar. Dessutom tröttnar
jag sällan på en inredning som jag
trivs med. Små iscensättningar och
bilder är därför perfekt för att tillfredsställa denna lust.
Jag tycker att det är fascinerande
att man ofta direkt kan avgöra vem
konstnären är på en rumsillustration. Yelena Brysenkovas rum är
oftast tomma medan Naomi Okubo
befolkar sina bilder med människor
som inte visar ansiktet.

Yelena Bryksenkova

Naomi Okubo

Den sista konstnären som jag inte
kan låta bli att ta med i detta urvalet är Andrea Kowch. Hon skapar
hela världar och mysterier på sina
bilder. Det är oftast naturen eller
odlingslandskapet som skapar rummet för hennes berättelser.
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Jag får en mycket stark rumslig
upplevelse av hennes bilder och kan
i princip höra vindens sus och känna hur det blåser bara genom att
titta på foton av hennes målningar
på nätet.

Andrea Kowch

Makerska eller konstnär?
Mina egna försök att fylla ett rum
har inte lyckats så bra. Delvis har
det nog att göra med att jag inte är
beredd att investera tid och pengar
på något som inte är på ’riktigt’. En
annan orsak är att jag inte har tillräckligt många, tillräckligt bra saker, som pratar samma språk, för
att verkligen ta stor plats.

ingen neutral färg. Svart och vitt
tycker jag om men när det kommer till den röda, orangea och rosa
färgskala som jag gärna jobbar
i fungerar en grå ton så oändligt
mycket bättre som neutralt komplement.

Med åren har det också blivit svårare och svårare att motivera mig
Om jag verkligen skulle delta i en
till att göra ’otympliga’ saker som
utställning skulle de tekniker som
jag inte vet hur jag skall använda/
Julie Nord och Yayoi Kusama använ- hantera/förvara. Själva den skader - projicera upp bilder och måla
pande processen är dock oändligt
direkt på väggen, respektive måla
viktig för mig. Jag är också starkt
hela rummen i samma mönster som övertygad om att alla människor är
föremålen - kunna funka för mig.
kreativa, skapande varelser och det
kanske är så att jag har lättare att
Vad jag verkligen skulle vilja är nog associera mig själv med DIY/hantändå att som Nina Bondesson ha
verks-rörelsen än konsten.
skapat så mycket konst som pratar samma språk att det inte skulle Å andra sidan ser jag behovet av
vara nödvändigt att åstadkomma
att förstå världen, förstå vad det
tillfälliga extra effekter. Nina Bonär att vara människa och hur man
dessons konst klarar sig så bra i
skall hantera de existentiella fråett vitt galleri. För mig är dock vitt
gorna och funderingar kring hur vi
kan organisera vårt samhälle, så att
det blir så bra som möjligt för så
många som möjligt, som något som
konsten hjälper till att hitta svaren
på.
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Stämningar, känslor och funktion.
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Det finns ett antal saker som jag
genomgående har problem med då
jag försöker ställa ut och alla har
att göra med mina egna psykologiska underligheter.

mande lokaler.
Om jag ber om hjälp eller köper en
tjänst har jag också svårt att kräva
att det blir exakt så som jag vill ha
det och nöjer mig då ofta med lösningar som jag tycker är dåliga.

Jag får ångest av att flytta stora
tunga saker, mycket packning, köra
bilar, bära in, bära ut, spika i vägg- När jag utmanar dessa begränsar, klättra på stegar, ändra fram och ningar, vilket jag har gjort om och
tillbaka och ta plats.
om igen under hela mitt liv utan att
det blivit så mycket lättare, går så
Jag tycker också att det är mycket
mycket av min kapacitet åt till att
obehagligt att befinna mig i främhantera oron att det inte finns så
mycket kvar för att fixa praktiska
saker och att ta ställning till vad
som funkar och vad som inte blir
bra.
Jag har därför under denna kursen
funderat väldigt mycket på om och
hur jag skulle kunna integrera den
rumslighet och de stämningar jag
vill ha i det jag gör, direkt i föremålet eller bilden som skall visas.
Jag har också tänkt en hel del på
vad det är som är själva objektet.
Kanske är det en bild av ett föremål. Fotografier av iscensättningar.
En bilderbok, en serieruta eller en
animering kanske kan fungera lika
bra eller bättre än att bygga upp ett
helt rum. Och kanske, bara kanske
skulle jag kunna tänka mig att visa
mina bruksföremål i en vit neutral
miljö.
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Under första terminen på Löftadalens folkhögskola jobbade jag med
inspiration, skugga och ljus i färgerna rött, rosa och orange.

I utställningssammanhanget fick
jag inte riktigt till stämningen men
när jag sedan möblerade in föremålen på mitt internatrum blev stämning precis den jag åsyftat.

Illustrationer och iscensättningar
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’Så djävla opraktiskt’ var ett sätt att
jobba på och ställa ut som jag tyckte var väldigt roligt. Många olika
material och tekniker sammanhållna av en teckning utifrån en dikt.
Första gången visade jag upp den
på en korridorutställning. Då blev
det ganska bra men lite spretigt.
När jag sedan hade med utvalda

delar av detta på 1-ornas utställning på Nääs blev jag riktigt nöjd.
Detta är ett sätt att arbeta som jag
gärna vill fortsätta med och det är
också denna del av mitt skapande
som jag upplever som ’konst’.

Att gå lite längre och göra podium
och väggyta till en del av verket
skulle kunna vara en bra riktning
för mig att gå med tanke på mina
’nojor’.

Virtuella rum
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Jag konsumerar mer konst i bok,
serie och bildform än jag gör i verkligheten. Jag upplever inte detta
som en nackdel utan snarare tvärtom. Visst är det fantastiskt att gå
på en bra utställning men att ha
den tillgänglig hemma när man är
på rätt humör är faktiskt ännu bättre. Dessutom är det nog så att jag
uppskattar föreställande, berättande bilder mer än abstrakt konst och
installationer.
Därför har jag funderat en del på
hur mitt broderande, tecknande och
keramikande kan omsättas till bilder. För nätet eller andra former.
Under våren 2015 höll jag på med
projektet #enomdagen #iminlillalåda. Det var mycket givande. Jag
utforskade en hel del aspekter på
rumslighet, vad jag uppfattar som
konst, storlek och proportioner under dessa månader.
När jag påbörjade projektet trodde jag att jag skulle välja ut några
idéer och gå upp i skala med dem.
Den rumsliga känsla jag fick av bilderna var dock fullt tillräcklig för att
göra mig nöjd och jag kom att uppskatta miniatyrerna mer och mer.
När jag gjorde detta projekt var det
fotografierna som var slutprodukten
men jag skulle också kunna tänka
mig att göra mer permanenta miniatyr-scenerier.

