
sida 1

Magdalena Svensson
Teori och reflektion ht-2017

INLEDNING

Min reflektionstext kommer att förhålla 
sig till alla tre områdena, miljö, performa-
tivitet och kropp. Jag har svårt att skilja 
det ena från det andra utan ser det som 
en helhet. 

Jag kommer att försöka svara på frågan 
om hur jag resonerar när jag gör olika 
vägval både i min konst och i mitt liv. 

Jag ser ofta mörkt på 
mänsklighetens fram-
tid. Med marknad och 
ekonomi som enda 
vägledare, tror jag att 
vi är dömda att förstö-
ra den värld vi lever 
i och att utrota oss 
själva. 

Det finns dock andra 
drivkrafter i människ-
an än de som värde-
ras högst idag. Ge-
menskap, samarbete, 
hjälpsamhet, omhän-
dertagande, snällhet, 
tålamod och ansvar. 

Dessa traditionellt 
’kvinnliga’ värden har 
offrats på kapitalis-
mens altare och som 
effekt av detta håller vi 
på att förlora mening. 
Utan mening är vi to-
talt utlämnade till en 
känsla av ensamhet, 
rädsla och girighet. 

Att vägra ställa upp 
på marknadens villkor, 
att vägra reduceras 
till en lättstyrd konsu-
ment och att söka efter 
alternativa berättelser 
om hur man kan or-
ganisera livet är en av 
grundorsakerna till att 
jag har valt konsthant-
verk och att göra själv, 
’DIY’ 
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MILJÖ

När jag tittar inåt på mina egna drivkraf-
ter i kombination med den tid jag levt i 
så blir jag inte förvånad över att mänsk-
ligheten står inför hotet att förstöra sin 
egen livsmiljö. Det känns snarare logiskt. 

Det är naturligt att söka trygghet och för-
utsägbarhet, att uppfinna och effektivise-
ra, att sortera och samla, att förkasta och 
söka nytt, att tävla och vinna. 

Jag har precis som alla andra blivit påver-
kad av den tid jag lever i och detta har 
varit en tid när individen, det kraftfulla, 
det extroverta, det snabba, det bekväma 
och det framtidsinriktade har värderats 
högt. Religioner, familjeband och tradi-
tioner har ersatts av forskning, framsteg, 
vetenskap och den ekonomiska mark-
naden. Tid har blivit en bristvara medan 
exploatering och automatisering har gjort 
att de materiella resurserna har funnits i 
ett överflöd, dock alltmer ojämt fördela-
de. 

Jag har lärt mig att jag inte duger som 
jag är, utan att det är något annat, bätt-
re, som efterfrågas. Jag har lärt mig att 
bli en fulländad konsument som bygger 
status genom vad jag äger och visar upp. 
Statusen behöver jag för att jag skall be-
hålla min plats i det ekonomiska systemet 
och inte förlora min förmåga att skaffa 
trygghet för mig och min familj.

Artikeln ’It’s not a climate change it’s eve-
rything change’ av Margaret Atwood är 
en skrämmande uppräkning av de miljö-
konsekvenser vi står inför. När hon ställer 
frågan:
‘Can we change our energy system? Can 
we change it fast enough to avoid being 
destroyed by it?’ 
Och själv besvarar den med:
‘Those living within an energy system, 

says Lord, may disapprove of certain fea-
tures, but they can’t question the system 
itself.’ (Atwood, 2009/2015)

Sätter hon fingret på mitt eget dilemma. 
Själva anledningen till att jag vänder mig 
till konsten för att söka svar och leta efter 
nya sätt att förstå och organisera mitt liv 
och samhället. Jag ser och erkänner min 
egen delaktighet men vet inte hur jag 
skall ta mitt ansvar. 

Sci-fi, cli-fi (Climate fiction, 2017) är ett 
område inom litteraturen som används 
för att väcka medvetenhet och ställa frå-
gor. 

Även inom samtidskonsten kan man hitta 
liknande inslag. Som i det konstnärliga 
forskningsprojektet REGN-RAIN av Kajsa 
G. Eriksson och Fredric Gunve:
’Gammal individualism har försvunnit. 
Man vet aldrig när stora vattenmassor 
kan välla fram, då måste man vara fler 
för att klara sig. Att vara ensam är en 
lyx.’ (Kajsa G. Eriksson, 2010)

Jag har också valt att ta med bilder från 
en av mina stora inspirationskällor, Sara 
Granér. Med absolut precision visar hon 
på hur absurt vi alla resonerar dagligen. 
Alla bilderna i denna text är hämtade 
från boken  ’All I want for Christmas is 
planekonomi’. För mig är hennes bilder 
en mycket tydligare kommentar till mina 
tankar än vad en resonerande text nå-
gonsin kan vara.
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PERFORMATIVITET

Karen Barard skriver:
’Language has been granted too much 
power. The linguistic turn, the semiotic 
turn, the interpretative turn, the cultural 
turn: it seems that at every turn lately 
every “thing”—even materiality—is turned 
into a matter of language or some other 
form of cultural representation.’ (Barad, 
2004)

Naturligtvis styrs mycket av språket. De 
handlingar vi väljer att göra, de material 
vi väljer att använda och de artefakter vi 
framställer påverkar också vår värld. 

Konsthantverk, ’förspilld kvinnokraft’, har 
jag själv en gång distanserat mig från 
påverkad av en tidsanda och nödvändig-
heten i att hävda sig som yrkeskvinna i 
en starkt mansdominerad bransch. Att nu 
ta tillbaka detta utan att ens komplettera 
det med ungdom, sexualitet, makt eller 
överdriven excentricitet känns som ett 
intressant socialt experiment.

Jag reagerar också mot tidens specialise-
ring, centralisering och standardisering. 
Endast det som kan mätas räknas. Enskil-
da individer belönas för insatser som är 
gemensamma. Vissa egenskaper premie-
ras och om du inte har rätt uppsättning 
förväntas du ’fake it till you make it’ även 
om du går under på kuppen.

Resultatet av detta ger ett slags ’utrot-
ningseffekt’. Jag är för en större mångfald 
och tror att våra olikheter är en styrka 
inte en svaghet.

Jag anser att vi måste hitta nya vägar att 
fördela resurserna i samhället. Jag vill att 
uppdelningen i kvalificerade och okvalifi-
cerade arbeten skall slås sönder. De ’trå-
kiga’ arbetena måste vi dela på. De ’roli-
ga’ arbetena gör vi ändå.

Vi måste sluta exportera och gömma då-
liga arbetsförhållanden. För att verkligen 
vara människa måste vi få använda alla 
delar av oss själva och man måste också 
känna att man räcker som man är. 

Samtidigt är vi alla så oändligt beroende 
av varandra, mat, värme, skydd, sam-
manhang, rättvisa, vård, utveckling och 
kultur. Vetenskap, teknik, psykologi och 
konst behöver arbeta ihop för att bygga 
en hållbar värld.

Jag upplevde ofta en stark frustration i 
mitt jobb som civilingenjör, programme-
rare. Att skapa användargränssnitt som 
lockar personer med dålig ekonomi att 
handla billiga varor, på dyra krediter eller 
att ersätta meningsfulla arbetsuppgifter 
med tekniska system känns långt ifrån 
alltid som vägen att gå för att bidra. 

Som kursledare i keramik får jag mycket 
mindre betalt men att det är meningsfullt 
tvivlar jag inte en sekund på.

Mierle Laderman Ukeles sa det ganska 
bra redan 1969:
‘after the revolution, who’s going 
to pick up the garbage on Monday mor-
ning?’ (Ukeles, 1969)

Och mitt svar på det är att vi måste göra 
det tillsammans, samtidigt som vi revol-
terar mot dagens rådande ideal. Varje 
människa är både konstnär, forskare, ad-
ministratör, tänkare, städerska och djur. 
Både kultur och natur.
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KROPP

Både Genesis Breyer P-Orridge (Gene-
sis_P-Orridge, 2017) och Leigh Bowery  
(Leigh_Bowery, 2017)  är exempel på 
konstnärer som använt sin egen identitet 
och sina kroppar i sitt konstskapande för 
att bereda väg för transgenderfrågor. 

Detta är mycket intressant men jag upp-
lever att det fortfarande är förankrat i 

myten om ’det stora manliga’ geniet’. 
Mitt eget skapande handlar om görande. 

Jag tror att när tiden är mogen upp-
finns/skapas liknande saker av många 
människor på många olika ställen. Världs-
herravälde borde aldrig vara målet för 
någon. 

Mitt fokus är att uppvärdera de egenska-
per och sätt att vara som inte premieras 
i min omgivning. Det är dock helt och hål-
let baserat på min egen identitet, med-
elålders vit kvinna som levt hela sitt liv i 
Sverige. 

Jag ställer frågor när jag skapar och 
ibland når jag insikter. 

Det jag vill att den som ser det jag gör 
skall känna är att HEN duger som HEN är 
och HEN bestämmer själv vad HEN tycker 
är fint.
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