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Det skrivna ordet

En essä till varje konstverk. En text till 
varje broderi. En handledning för varje 
stygn och en manual för varje riktning. 

För var sak jag väljer måste jag avstå nå-
got annat. Varje handling ger avtryck. 

Tankarna föds och fördjupas medan jag 
väljer riktning och längd på det enskilda 
stygnet.  Stygnen blir till en helhet men 
tankarna virvlar som fragment. 

Jag söker inåt och lyssnar utåt. På radion 
pratar de om vår tid. Antropocen. 

Är vi en ras predestinerad till att utrota 
oss själva?  Vi tävlar och uppfinner. Väl-
komnar det nya. Förkastar det kända. 
Vilsna i en värld där vi inte behövs.

Behov och rädslor. Glädje och energi. Jag 
ser mig om efter mening. Fanns den? 
Finns den? Kommer den att finnas?

Jag letar inåt och utåt, i historien och i 
den senaste forskningsrapporten. Natur 
och kultur är mina livsbetingelser och jag 
kan inte annat än att fortsätta att famla.

skugga och ilska
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Extruder

ingen hemma

Jag hade förväntat mig att jag i årskurs 
tre skulle ha stort utrymme för att välja 
min egen utveckling. Fyra veckor med ex-
truder var därför ingenting jag såg fram 
emot. En vecka extruder och tre veckor 
fritt eget arbete hade varit en helt annan 
sak.

Kursen startade dåligt med att Mia var 
sjuk och att David och Charlotta med kort 
varsel fick rycka in.

Det är bra att våra hänkelpressar funge-
rar nu. När jag i årskurs ett ville använ-
da extruder fungerade de väldigt dåligt. 
Mycket tid gick dessutom åt att få hjälp i 
metallverkstaden för att fixa tillbehör till 
skolans utrustning. Även de mest enkla 
rörformer saknades. 

Här blir det också naturligt att jämföra 
skillnaderna i personal och utrustning på 
de olika linjerna. Textil har tre tekniker, 
vi har en halv. På textil finns det syma-
skiner, vävstolar, stickmaskiner, tryckut-
rustning, tryckbord och digitalskrivare. 
Vi har ett bra ugnsrum och vedugnarna 
på Nääs. Men varken gipsrum, drejskivor, 

slipmaskiner eller glasyrspruta håller nå-
gon hög standard.

Under de senaste året har förbättringar 
gjorts som att fixa hänkelpressar, kav-
lingsbord och två små provugnar. Men för 
att verkstäderna verkligen skall underhål-
las och fungera skulle utökad teknikertid 
på keramikavdelningen kunna vara moti-
verad. 

Då skulle kanske också vi som går på 
keramiken få instruktioner om hur man 
underhåller och vårdar vår utrustning. 

För egen del var behållningen av denna 
kurs att jag tog mig över tröskeln att an-
vända Illustrator och laserskäraren för att 
göra egna profiler. Dessa profiler använde 
jag sedan för att bygga tillbehör till mina 
keramikkollage.

Jag gjorde också en del experimenteran-
de med att extrudera former och skära i 
tunna skivor men kom fram till att egen-
designade ’pepparkaksmått’ troligen hade 
fungerat bättre till detta.
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Foto Jukka Lausmaa
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Love actually, Keramiskt center Höganäs
7 oktober 2017 var det dags för Love 
Actually. En utställning på Keramiskt Cen-
ter i Höganäs, som som vi tack vare Mia E 
Göransson fick vara med på.

Jag valde att ställa ut ett sceneri med ob-
jekt jag gjort under våren. Under somma-
ren jobbade jag vidare med temat, men 
att få ihop de nya delarna till en helhet 
har jag ännu inte hunnit med.

Mia och Renata Francescon kurerade 
utställningen som blev bra. Jag besök-
te vernissagen och kände mig nöjd med 
både helheten och mitt bidrag.

I anslutning till vårens och sommarens 
arbete fanns också tankar kring hur jag 
skulle kunna använda digitala utskrifter 
på tyg.

Jag använde broderier, kollage och ett 
foto på keramik till experimentet.

Slutsatser från utskriften på tyg:

- Det blir inte bra att gå upp i storlek med 
broderierna. Det är möjligt att man kan 
göra någon bildbehandling i datorn för 

minnet av ett mål

att komma tillrätta med detta men mina 
försök att kalkera broderierna i Illustrator 
har ännu inte varit framgångsrika.

- Jag broderade (2 trådar) på den stora 
utskrivna broderade råttan. Det blev ok 
men inte så att det är värt att göra om.

- Färgerna blev för bleka. Det såg bra 
ut direkt men i samband med fixeringen 
bleknade färgerna.

- Det är viktigt att verkligen städa upp 
den digitala bilden innan man skriver ut. 
Streck och prickar som jag missat i da-
torn blev mycket tydliga på utskriften.

- Jag blev väldigt störd av att utskriften 
inte blev 100% trådrak när jag skrev ut 
kollagen. Lösningen på detta är nog att 
göra kollagen större och inte så tydligt 
fyrkantiga.

- Nästa gång skall jag välja ett lite tun-
nare bomullstyg och broderier i verklig 
storlek. Jag skulle vilja prova en större 
version av den bild jag har på omslaget 
till denna rapport.
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Foto Jukka Lausmaa

Hur finner man modet att älska igen, när man redan förlorat allt. 

’Leksamhet och allvar’ är en drömscen på temat förlust, ansvar och kärleken till en kattunge, inspire-
rad av boken ’Väggen’ av Marlen Haushofer.

leksamhet och allvar
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Parafras

vit kråka och sorghund

Denna kurs var jag orolig inför. Det tar 
ofta lång tid för mig att verkligen komma 
på vad jag vill göra. Fem veckor, i prak-
tiken tre, är kort tid för att jobba igenom 
ett nytt tema, när man har keramik som 
material och utställning som mål. Leran 
tar tid att torka och att bränna. Det kan 
lätt gå helt fel i vilket som helst av ste-
gen. 

Kursen var mycket bra. 

Samarbetet med Värdskulturmuseet var 
spännande. 

Att besöka arkiven var inspirerande. 

Diskussionerna i elevgruppen givande. 

De klara reglerna för vad vi skulle göra 
och hur stora objekten skulle vara under-
lättade för mig att ta beslut om vad jag 
skulle göra.

Foto från värdskultursmuseets arkiv

När kursen var klar var jag dock mycket nöjd 
med att lämna fjäderkronan som objekt. Det finns 
mycket i Världskulturmuseets arkiv som jag mer 
naturligt väljer som inspiration.

Hade det funnits mer tid hade jag gärna 
gjort två versioner till; en version där alla 
skulpturerna hade en tummad känsla och 
en slätare variant. 

• Samma tema. 

• Samma lera och glasyr. 

• Färre hål för pinnar. 

• Höjdskillnad mellan skulpturerna.



1716

Foto Jukka Lausmaa

Den vackra och välgjorda fjäderkronan som burits 
av Iny-män, bland annat i samband med pojkars 
initiationsriter, har för mig blivit ett avstamp att 
fundera över vilka symboler som jag förknippar 
med olika skiften i mitt, en västerländsk kvinnas, 
liv. 

vit kråka
Den orange färgen för styrkan och bångstyrighe-
ten i att gå från barn till kvinna. Den röda färgen 
för blodet och den oändliga kärleken i att bli mor. 
Den vita kråkan, en bärare av tidlös kunskap, för 
menopausen, den kraftfullaste av kvinnoåldrar.
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Mötesplats

apokalyps

Det var inte helt lätt att förstå vad denna 
kurs egentligen gick ut på. Jag valde att 
tolka det som att målet var att vi skulle 
göra det vi behöver för att förbereda oss 
för exjobbet.

Jag hade bokat projektrummet och hand-
ledning med Renata under andra och 
tredje veckan. Detta fick bli ett av mina 
huvudfokus på kursen. 

Mitt andra mål var att hitta ett tema för 
exjobbet. 

Kursen i teori och reflektion kom också 
att fungera som en integrerad del av den-
na kurs.

Kursen var mycket, mycket givande, men  
den är svår att redogöra för. Jag arbetade 
med och tänkte på så många saker sam-
tidigt. 

Alla handledningar och sammankomster 
i kursen blev riktiga möten, både med 
lärarna, de andra eleverna, och mitt eget 
skapande.

Jag utvärderade sakerna jag gjort under 
sommaren. Jag lånade och läste böcker. 
Trodde att jag hittat det perfekta temat,  
blev besviken. Hittade ’marginalia’, fick 
en insikt. Gjorde och tecknade keramik. 
Hade korridorutställning. Tog kontakter. 
Fick handledning. Byggde ramar i trä-
verkstaden som förberedelse för exjobb. 
Broderade. Gjorde Photoshop-kollage. 
Tänkte, tänkte, tänkte. Färdigställde 
några av sommarens kollage. Tog beslut. 
Skrev listor. Valde. Valde bort. Tappade 
och hittade modet upprepade gånger och 
håller fortfarande på att reflektera.
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på parad

Kvinnostaden och Den nya kvinnostaden 
blev besvikelser. 

Marginalia och medeltida apokalyps gav 
mig inspiration och insikter. Både de bro-
derier och den keramik jag gjorde under 
kursen tog färg av detta tema.

Jag hade många bra handledningar, både 
inom kursen och extra med Renata, David 
och Mia.
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beror påJag kan ha ’Marginalia i Antropocen’ som 
arbetstitel på exjobbet. 

Jag skall fokusera på processen, inte vad 
som skall visas upp. 

Tryck av egna bilder och broderier på lera 
skall vara huvudinriktningen. 

Jag kan börja med de broderier och kol-
lage jag gjort i denna kursen för att inte 
startsträckan skall bli för lång. 

Jag är verkligen inte bra på att framhäva mina arbeten. Snett 
och vint, huller om buller, på fula väggar med elmojänger intill. 
Men kanske är det så här det skall vara. 

Slutsatser Mötesplats
Det är tillåtet att rita, brodera och arbeta 
med datorn som del av exjobbet. 

Formen på keramiken är underordnad 
bilden.

Jag skall försöka föra in färg i mitt arbete 
igen. 

Jag skall vara öppen för att släppa in nya 
idéer under arbetsprocessen. 
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Korridorutställning tackattack
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Teori och reflektion

bee bee sweet bumblebee

Innehållet i årets teori- och reflektions-
kurs var mycket intressant.  Det handlade 
om miljö, performativitet och kropp.

Precis som tidigare år påverkar innehållet 
i denna kurs vad jag tänker på och därför 
också innehållet i det jag gör i de andra 
kurserna.

Det kändes mycket skönt att lämna dis-
kussionen om konst kontra konsthantverk 
för att istället prata om frågor som berör 
alla i vårt samhälle.

Som vanligt blir jag lika irriterad på att vi 
varje termin skall skriva samma typ av 
text med bestämt antal ord och referen-
ser. Jag har inte valt denna utbildning för 
att utveckla mitt skrivande utan för att bli 
bättre på att uttrycka mig i mina material 
och bilder.

På Högskolan för Design och Konsthant-
verk borde det kunna finnas andra sätt 
att mäta vårt deltagande i undervisning-
en. 

essä, väv, skulptur, 
performance, bild, 

broderi, smycke, ....
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party party INTROVERT

Foto Jukka Lausmaa

Jag har funderat mycket över hur jag 
skulle kunna göra en fin keramikspegel 
för att färdigställa ”party party INTRO-
VERT”, men ett kollage är kanske allt 
som behövs. 

Kanske att jag ändå kommer att göra 
en spegelram i lera. Men inte förrän 
jag verkligen bestämt hur stor den 
skall vara, hur den skall se ut och var 
den skall monteras.

Överblivna reflektioner
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geten

Foto Jukka Lausmaa

Jag skall inte låta något som 
jag verkligen känner för att 
utforska ligga på vänt för länge. 
Då smittar det av sig på allt an-
nat. Svartvita rutor till exempel. 
Under sommaren och hösten 
har jag längtat och längtat efter 
att få till något med mina sick-
sackade vita och svarta papper 
utan att komma i mål.

Att i förväg tänka ut ett sammanhållande 
mönster fungerar inte som en bra strate-
gi. Resultatet blir enformigt även om det 
känns bra under tiden jag arbetar.

Jag måste se till att jag ger mig själv till-
räckligt med tid för den tecknande, deko-
rerande fasen.

Många arbetsmoment går att göra obe-
roende av om jag känner inspiration eller 
ej, men tecknandet är inte ett av dem. 
Jag måste också värma upp.

Jag blir ofta på dåligt humör i samband 
med glasering och har då en tendens att 
ta dåliga beslut.

Jag föredrar att arbeta i mindre format. 
När jag provar att skala upp i storlek för-
svinner lusten och flowet och jag blir inte 
heller nöjd med slutresultatet.

Jag tappar inspirationen vid tecknandet 
om formen bär för mycket information.

Det är tecknandet, bilderna, ytan, be-
rättelserna som jag tycker är intressant. 
Formen måste underordna sig ytan för att 
jag skall bli nöjd. Det betyder inte att det 
går bra med vilken form som helst, den 
skall stödja bilden.

Resultatet blir bätt-
re när jag kombi-
nerar enkla former 
med mer detaljera-
de teckningar. 
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skuggtimme

Foto Jukka Lausmaa

Jag gjorde denna skulptur och detta broderiet i ett försök 
att få två lite större saker i mina olika material att tala 
samma språk. 

Jag är tyvärr inte riktigt nöjd med resultatet. Kanske hade 
det blivit bättre om jag täckt hela keramikfiguren med 
porslinslera och sedan tecknat med svart underglasyr is-
tället för att rista? Just nu är jag dock mer intresserad av 
att gå vidare med andra idéer så ett nytt försök får vänta. 
Kanske kan det bli aktuellt i samband med att jag provar 
att göra broderiet till ett kollage för utskrift på digitalskri-
varen för textil?

En av anledningarna att jag blivit så 
förtjust i den svarta leran är att jag 
tycker den är fin även utan glasyr. 

När jag låter engoben eller glasyren 
rinna för att på det sättet låta delar 
av det svarta bli kvar kan det ibland 
bli fint. Det passar dock inte ihop 
med den tecknade keramiken.

Uttrycket 
med svart 
engobe på 
vit lera och 
ristningar 
tycker jag 
om.
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kusinerna

Fotografi Jukka Lausmaa

Jag tycker mycket om uttrycket jag får 
med porslinsengobe på svart lera med 
transparent blank som krackelerar.

Samma engober och glasyrer på vit lera 
gillar jag inte. Det blir något helt annat.

Lite skiftningar i hur tjockt porslinsengo-
ben är pålagd är okay men det får inte bli 
för tunnt.

Jag lyckades inte hålla mig till mina för-
utbestämda teman under sommaren. Jag 
hade bestämt mig för att först jobba med 
temat ’leksamhet och allvar’ för att se-
dan testa hur det kändes att jobba med 
’Tarot’ som inspiration.

Verkliga händelser fick mig att komplet-
tera med egen-påhittade arketyper som 
introvertsnigeln och marodörkusinerna.

Kanske kommer Tarot alltid att finnas 
med mig som en möjlig ingång för att 
starta en arbetsprocess. 

Jag har dock under denna termin kommit 
fram till att jag skall försöka låta start-
punkten vara en startpunkt för att sedan 
låta processen och flödet leda vägen. Så 
som jag brukade göra när jag använde 
mina semestrar till fritt skapande.




