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Inledning  

Jag plockar upp fiolen efter flera års uppehåll och börjar spelar, fingrarna rör sig snabbt och 

lätt på greppbrädan, att tänka hjälper inte här utan det handlar om känsla och att ge mig hän. 

Kroppen minns utan att huvudet hänger med på noterna, på det sätt att jag inte vänder mig till 

mina tankar för att komma på hur jag ska spela utan försöker snarare motarbeta tankar.  

Precis som när jag jobbar med trä, lera, gips, hår eller textil så har materialets egenskaper 

begränsningar och kvaliteter som jag samspelar med.  

Skulpterande har ett fysiskt lekande letande sätt där en abstrakt känsla om form växer fram. 

Jag testar mig fram tills jag hittar rätt. 

 

Sedan jag var fyra år har jag tagit fiollektioner efter Suzukimetoden vars pedagogik liknar hur 

barn lär sig prata. Lärandet grundar sig inte på noter och teori utan tränas genom att lyssna 

och efterlikna det vill säga att spela på gehör. På liknande sätt tar jag mig an konstprojekt, 

inlyssnande. Göra först och värdera sen, upprepa. Kroppen fungerar som minne och som 

något lärprocessen sker genom.  

 

 
Jag improviserar på fiol i Lilibeth Cuenca Rasmussen´s performance Tow With The Flow,  

Bornholm 2019, foto Gala Castells.  
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I Tiden som är för handen beskriver Nina Bondeson och Marie Holmgren hur dom ser en 

förändring och uppdelning under moderniteten.  

 
“Konstbegreppet har sedan 60-talet markant förändrats i betydelse och innehåll och det vi 

tydligt kan se är att vi idag har två kunskapsbildningsvägar inom konsten. Det är ögats och 

handens väg och det är en konceptuellt språklig väg. Den senare, som är dominerande inom 

samtidskonsten idag, har använt språk som grundläggande material på ett sätt som skiljer den 

från tidigare konsttillverkning.” 1  

 

Jag upplever en kluvenhet eftersom jag initialt intresserade mig för konst kopplad till ögat 

och handens väg, men det har skett en förskjutning mot det konceptuellt språkliga. Att endast 

göra hantverksmässigt skickliga verk utan koncept är numera svårt för mig att motivera.  

Senare arbeten har dragit åt aktivism eller ämnen som enligt mig är viktiga att lyfta och dela. 

Jag vill inte tycka att det är mindre viktigt att utforska till exempel dans, egenskaperna hos 

glas eller musikimprovisation där material och tekniskt kunnande står i fokus.  

 

Hårddraget ser jag en konceptuellt språklig väg som konst där jag behöver en förklaring för 

att kunna uppskatta verket. När jag var i Belgien på utbytestermin blev förskjutningen mot en 

konceptuellt språklig väg tydligt när min lärare rådde mig att inte tänka för mycket. Hans 

åsikt var att först när verket börjar ta form kan mening skapas.  

 

På Valand upplever jag den konceptuellt språkliga vägen som dominerande och handen eller 

kroppens kunskap som lägre värderad. För att belysa den här hierarkin använder jag mig av 

främst tre begrepp som verktyg: tyst kunskap, intellectus och ratio. Ögat och handens väg och 

den konceptuellt språkliga vägen kan kännas igen i intellectus och ratio. Begreppen lånar jag 

från en föreläsning av Jonna Bornemark med titeln Om konstens roll i samhället – bortom 

instrumentalisering och konst för konstens skull eftersom hon sätter ord på den uppdelningen 

som jag upplever men har svårt att formulera.2  

1 N. Bondeson och M. Holmgren, Tiden som är för handen - om praktisk konsttillverkning, 
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, utförd av HOOPS! (Hands On Oral Productions), 
2007, sid. 80 
2 J Bornemark, Om konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens skull, 
filmad föreläsning, Platform KcSyd, Malmö, 29 September 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=r3RJ1homJ5E&feature=youtu.be&ab_channel=PlattformKcSyd 
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Intellectus och ratio är olika delar av vårt förnuft som är det vi använder oss av för att skapa 

kunskap enligt filosofen Nicholas Cusanus. Bornemark berättar att intellectus fångar upp 

vad-heter, vad är viktigt?  

 

Bornemark använder Cusanus begrepp för att titta på konsten som hon menar alltid försökt 

sig på dom stora frågorna som: var kommer vi ifrån, vart är vi på väg och vilka är “vi” 

tillhörande intellectus praktiker. Intellectus kopplar hon till att ana ton, känna, sinnlighet, och 

kropp. Medans ratio skapar en verbalisering av världen, väger, mäter och systematiserar.  

 

Intellectus och ratio står i motsats till varann som analog/digital, rund/fyrkantig, 

subjektiv/objektiv, känsla/förnuft. Relevanta ord i min process kan istället bli görandet och 

tänkandet, lek och struktur, ordning och kaos eller kropp och hjärna. När jag skriver hjärna i 

den här kontexten menar jag liknande engelskans brainy som syftar till att ha eller visa 

intelligens.  

 

 
Gips gjutet i gipsform huggs ut, så kallad förlorad form.  

 

Kroppens kunskap är tyst kunskap, den kunskap som är svår att förklara men lätt att visa. 

Forskare på Arbetslivscentrum gjorde begreppet till lite av ett modeord på 1980-talet, men 

det används fortfarande av bland andra filosofer och organisationsteoretiker. 3  

3 H. Bohlin, Vad är praktisk kunskap? J. Bornemark F. Svenaeus, Stockholm, 2009, sid 57  
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Konsten har för mig varit ett rum där tyst kunskap och icke verbala kommunikationsmedel 

får dominera. Men under min tid på Valand har den uppfattningen utmanats.  

Som student måste en köpa och ofta frakta material själv, väldigt lite basmaterial finns att 

köpa på skolan och det finns få tekniker i verkstäderna.  

Det praktiska arbetet görs på egen disponerad tid som är relativt liten och studenten förväntas 

klara av det på egen hand. Handledning sker oftast genom samtal, vid behov. Det finns alltså 

inget organiserat lärlingskap, där kunskap tas in icke verbalt.  

Frågeställning 

Vilka förmågor, metoder och kunskaper kan användas i en konstnärlig praktik med vikt på 

den tysta kunskapen? Vad kan den kunskapen innefatta?  

Syfte, metod, material och avgränsning  

Jag vill höja och belysa den praktiska kunskapens betydelse. 

Det är svårt att beskriva konstnärsyrkets särart och jag använder därför denna essä till att 

träna på det. Jag kommer ge exempel på olika metoder som jag använder mig av och kolla 

närmare på dom. Genom att relatera delar av mitt arbete till andra konstnärer hitta 

beröringspunkter och tröst. I mitt arbete är jag främst intresserad av samspel mellan 

människor och material så jag kommer att leta efter beskrivningar som rör det, eftersom 

relationer mellan människor och material inte helt går att styra och samspel och lyhördhet 

krävs.  

  

I detta försök att berätta om och sortera i min process tar jag hjälp av begreppen intellectus, 

ratio och tyst kunskap som ramverk. Om essän hade fått vara längre hade jag även velat 

inkludera begreppet icke-vetande.  

 

Eftersom konstnärlig kunskap är så spridd, personlig, byggd på levd erfarenhet och kunskap 

specifik för en viss situation kommer jag bara välja ut delar av processen som relaterar till 

mitt sätta att jobba, utifrån dom verk som diskuteras. Min tidigare hantverkserfarenhet 

inkluderar frisöryrket, musik och skulptur som kan bakas in i min förståelse av hantverk. 
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Analys/Diskussion  

Bornemark pratar om ratio som det mätbara, och framställer det som ett problem när det 

mätbara bli för pedantiskt och intellectus hamnar mer i bakgrunden. “Pedanten är den som 

förlorar sig i regler, abstraktioner och generaliseringar och därmed tappar kontakten med den 

specifika situationernas konkretion.”4 Jag upplever det pedantiska när jag fastnar i 

strukturerande tankar och då ökar distansen till det fysiska görandet som leder till att jag inte 

kommer igång. För att kunna sortera och skapa mening måste jag först ha gjort något, 

intellectus först sen ratio. När essäskrivandet sitter fast plockar jag upp gitarren en stund och 

plötsligt ploppar det upp nya formuleringar.  

  

Då konsten tillhör intellectus praktiker tillsammans med humaniora och religion vägrar den 

att reducera sig till det mätbara i Bornemarks resonemang.5 Det är just den subjektiva känslan 

som är viktig, oavsett om den går att mäta eller inte. Jag tänker mig därför att konsten står i 

en slags kontrast till övriga samhället där det mesta kan mätas, rationaliseras och värderas.  

I ett synsättet där ratio ÄR kunskap blir det svårt att förstå poängen med konst. Eftersom 

denna essä kommer verbalisera och strukturera så tillhör den ironiskt nog mer ratio än 

intellectus men min förståelse av innehållet är baserat på egna upplevelser. Görandet kommer 

först i min förståelse av kunskap. 

     Gent, Belgien 2020.  
 

4 J.Bornemark, Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde, Volante, 
Stockholm, 2018, sid 11 
5   J Bornemark, Om konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens 
skull, filmad föreläsning, Platform KcSyd, Malmö, 29 September 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=r3RJ1homJ5E&feature=youtu.be&ab_channel=PlattformKcSyd 
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Som praktiker har jag alltid känt frustration över att sätta ord på min kunskap och sedan få 

den värderad efter hur väl jag kan formulera mig. Genom att jobba med konstnärliga metoder 

kan jag ta till mig kunskap på mitt sätt, genom görande och kroppen. Testa mig fram, leka 

och lära mig genom kroppen under arbetets gång. Processen är i fokus snarare än 

slutprodukten och mod, tid och uthållighet krävs. 

Metoder 

Jag köper sällan material som utgångspunkt utan börjar jobba med något i min närhet som jag 

har hemma, fått eller hittat. Detta sätt att jobba på blev extra tydligt när jag under min 

utbytestermin i Belgien var begränsad till hemmet på grund av pandemin. Jag hittade gamla 

lakan som jag färgade med rester från matlagningen som lök och avokadokärnor. Skolan var 

stängd men under promenader började jag samla på pinnar. Parallellt färgade jag textil och 

täljde pinnarna, det blev ett spännande testande eftersom jag inte gjort det tidigare. Jag tänker 

att det är en metod att låta insikter komma till en snarare än att jaga dom. Att tänka med 

kroppen. Mårten Medbo skriver i Tiden som är för handen: 

 

“Vägen är krokig. Ett kaotiskt arbetssätt kräver en intellektuell följsamhet och öppenhet. 

Inget är på förhand helt givet. Allt tar form 

efter hand.” 6 

 

I samspel med material och i  samarbeten 

tänker jag att följsamhet och öppenhet är extra 

viktigt.  

 

Senare kom idén att sätta ihop materialen och 

göra dom till flaggor och kontextualisering 

ledde till att det blev en manifestation som 

filmades och klipptes i musikvideo stil  

 

 
Kimzonite, Leave Them Alone, skulptur av textil, trä, glas och potatis, Gent 2020. 
 

6 N. Bondeson och M. Holmgren, Tiden som är för handen - om praktisk konsttillverkning, 
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, utförd av HOOPS! (Hands On Oral Productions), 
2007, sid. 56 
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tillsammans med en punklåt som jag skrev och spelade in. Manifestationen gjordes 

tillsammans med tre andra som jag diskuterade tematiken med under arbetets gång.  

 

Genom att varva intellectus och ratio, görandet och tänkandet i detta arbetet så kalibrerade 

jag hela tiden riktningen mot ett vagt mål. Projektbeskrivning krävdes inte i detta projekt 

(eftersom jag var på utbyte och dem inte krävde det) och det gav mig friheten att ha 

materialet som startpunkt i mitt utforskande. Som slutpresentation satte jag ihop flaggorna till 

en skulptur.  

 

Konstnären Shoplifter eller Hrafnhildur Arnardóttir belyser hantverk i hennes praktik i en 

intervju från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. 7 

Det analytiska eller intellektuella beskriver hon som levande inom henne, det kommer ut i 

arbetet. Arbetet/materialet kommunicerar det till henne. Jag förstår det som att materialet 

informerar henne och genom arbetet/kroppen lär hon sig något som formuleras efteråt.  
 

Kimzonite, Leave Them Alone, närbild, skulptur av textil, trä glas och potatis, Gent 2020.  
 

Hon börjar som jag i materialet som får igång henne, gör henne glad, exalterad och nyfiken. 

Beslut tas baserat på känslor under arbetets gång.  

7 H Arnardóttir, Shoplifter / Hrafnhildur Arnardóttir i samtal med Dennis Dahlqvist Kulturhuset 
Stadsteatern, Youtube, 25 September 2020, hämtad 11 December, 
https://www.youtube.com/watch?v=oxhekfLqDzs&feature=youtu.be&ab_channel=KulturhusetStadstea
tern  
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Konstnären Cordula Bielenstein-Morich som jag lärde känna när jag var på residence i 

Dalsland beskrev det som att hon bara följer med, lerans rörelse bestämmer och hon tar själv 

inte åt sig mycket av äran. Jag hade liknande upplevelse när jag i ett projekt svarvade. 

Eftersom trä har kvistar och är poröst så är det olika hårt och mjukt, när jag följer materialet 

blir det roligare att jobba med än när jag försöker tvinga det.  

Jag anpassar mig efter och inspireras av materialet. Det blir en spännande process där jag inte 

har en konkret skiss av hur det ska se ut.  

 
Textilt verk i grupputställningen Resolva, Botaniska trädgården, Göteborg 2020. 

 

Att ta upp ett nytt hantverk som nybörjare hjälper mig att släppa kontrollen, förhindrar det 

pedantiska och ger en mer öppen nyfiket. Att vara nybörjare blir en metod för att undvika 

expertrollen. Som när jag tidigare i år började brodera så hade jag inte så höga förväntningar.  

Agnes Martin sa:  

 

“The main thing in making art often is letting go of your expectation and your idea”. 8 

 

Kontroll kopplar jag till ratio, som bilden av olika geometriska former som ska passas in i hål 

med konturerna av respektive form. Att jobba med material och samarbeten/deltagande blir 

ingen spännande process om det inte finns lyhördhet och samspel. Jag tror att jag har tränat 

den förmågan genom att spela musik och att den även kan användas i visuellt konstskapande. 

8 Agnes Martin Quotes. BrainyQuote.com, BrainyMedia Inc, 2020. 
https://www.brainyquote.com/quotes/agnes_martin_629363, accessed December 16, 2020. 
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Jag har under året improviserat på fiol i olika performances och workshops och ser det som 

det ultimata verktyget för att öva samspel, släppa kontroll och vara i de specifika 

situationernas konkretion. Jag ser hantverk som en kroppslig finkänslighet där träning,tid, 

övning och repetition krävs. Eftersom hantverk är kulturellt lägre värderat än samtidskonst så 

blir det även ett sätt att höja hantverk, som dessutom ofta är kvinnligt relaterade arbeten.  

 

 
 Kimzonite, Bröstens Klagosång, video verk och installation, Frölunda Torg 2020.  

Att lyssna som tyst kunskap 

I mitt arbete med Bröstens klagosång, som är en karaokevideo och installation satte jag ihop 

en samtalsgrupp med två andra som precis som jag hade gått igenom en bröstförminskande 

operation. Jag hade inte tydligt formulerat vad som skulle ta form i det samtalet men kände 

ett växande behov av att dela upplevelsen med personer som kunde förstå och märkte snabbt 

att det fanns mycket att prata om. Våra subjektiva kroppsliga erfarenheter bildade 

tillsammans en gemensam kunskap som blev ett material i arbetet.  

Samtalet blev en metod för att samla in material. 

 

I intellectus plockas det subjektiva upp men vi står inte där bara som individer utan också 

gemensamt som samhällsvarelser menar Bornemark.9  

9  J Bornemark, Om konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och konst för konstens 
skull, filmad föreläsning, Platform KcSyd, Malmö, 29 September 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=r3RJ1homJ5E&feature=youtu.be&ab_channel=PlattformKcSyd 
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Jag läser här intellectus som den subjektiva känslan som upplevs som så personlig men när 

den delas slår det an något även i andra. Jag är intresserad av hur konsten kan fungera som 

metod eller verktyg för att prata om svåra saker. Inte för själva pratandets skull men för att 

koppla ihop upplevelser, spegla oss och samla in kunskap. I ett mätbart samhälle riskerar 

subjektiva upplevelser att avfärdas som få individers problem.  

 

Konstnären Kerstin Bergendal jobbar med dialogbaserade metoder och nämner i podden 

Plats för konst att lyssna som en kunskap hon använder sig av.10 Hon berättar om ett projekt i 

Danmark där hon samlade människorna på platsen som hon jobbade med för att få igång ett 

samtal så att dom kunde börja prata med varandra. I samtalet uppstod berättelser från 

individer om vad som personligen var viktigt och det kunde dom andra känna igen sig i. 

Genom igenkänning och medkänsla öppnades nya dörrar. Det som skulle göras definierades 

inte av Bergendal utan lösningarna uppstod genom samtalet.  

 

Att lyssna och gemensamt komma fram till lösningar är något som jag under tio år som frisör 

har tränat mycket på. Även lyhördhet till hårets egenskaper som är olika på olika hår, känseln 

är lika viktig som synen när håret skulpteras. En frisyr ser inte likadan ut på två olika 

människor, precis som att de kompositioner som blir till på elgitarr blir annorlunda jämfört 

med de som blir till på akustisk gitarr.  

Slutsatser  

Kanske är konsten för mig en metod att få kunskap. Men finns kunskapen även innan den är 

formulerad? Denna essä var menad att sortera och skapa ordning men har fått mig att tvivla, 

ifrågasätta och röra till det. Ratiot i mig vill skapa ordning och struktur men efter flera 

timmar och dagar i sträck med den här essän är jag mer motiverad än någonsin att jobba med 

kroppen och förstår inte varför jag gjorde det så svårt för mig själv. Kanske är det 

hierarkierna som visar sig? 

 

Jag förespråkar precis som Cusanus rörelse mellan intellectus och ratio, ordning och kaos.  

Konstnärliga processer bör ständigt omvärdera vad som är viktigt, men inte för tidigt innan 

något har gjorts. Att föra in ratio och intellectus verkar nu i efterhand mest användbart för 

10 Plats för konst - dialogbaserade metoder, Podcast, ARTPLATFORM, Stockholm, 19 Augusti 2019, 
https://www.artplatform.se/plats-fr-konst-artplatform-podcast-04  
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diskurser i en större konst- och samhällsdebatt och för att belysa hierarkier. När ratio ÄR 

kunskap har det mätbara gått för långt.  

 

Jag vill att min konst ska skapa en sinnlig upplevelse/erfarenhet som tillför något i 

samhällsdebatten. Konsten producerar inte mätbara resultat där x antal frågor blir besvarade 

utan stämmer snarare överens med Nathalie Djurbergs beskrivning att frågorna tycks blir 

färre snarare än besvarade. 11 

 

En fördjupad kroppslig förståelse och erfarenhet på ett visst tema uppstår och efter arbetet 

kan erfarenheten lättare uttryckas. Det hade varit bra om jag i denna essä kunnat gå in i en 

mer specifik situation á la intellectus med ett lekfullt, kännande skrivande i rörelse men jag 

säger som Louise Bourgeois:  

 

“I am not what I say, I am what I do” 12 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 SVT K-special, Det här är himlen, dokumentärfilm, Berlin och Stockholm, 5 April 2020 
12 BBC, Ich bin, was ich tue - Louise Bourgeois, dokumentarfilm, Paris, 1994 

13 



Källförteckning 

 
Arnardóttir. H, Artist talk: Shoplifter / Hrafnhildur Arnardóttir i samtal med 
Dennis Dahlqvist, filmat samtal, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, 25 
September 2020. https://youtu.be/oxhekfLqDzs, hämtad 11 December.  
 
Bohlin. H, Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp, J. Bornemark F. Svenaeus, 
Vad är praktisk kunskap?, Huddinge : Södertörns högskola, Stockholm, 2009. 
 
Bondeson. N och M. Holmgren, Tiden som är för handen - om praktisk 
konsttillverkning, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, utförd av 
HOOPS! (Hands On Oral Productions), 2007. 
 
Bornemark. J, Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas 
världsherravälde, Volante, Stockholm, 2018. 
 
Guillou. A-L, Det här är himlen, dokumentärfilm, SVT K-special, Berlin och 
Stockholm, 5 April 2020. 
https://www.svtplay.se/video/26194546/det-har-ar-himlen?info=visa, hämtad 15 
December.  
 
Bornemark. J, Om konstens roll i samhället – bortom instrumentalisering och 
konst för konstens skull, filmad föreläsning, Platform KcSyd, Malmö, 29 
September 2020. https://youtu.be/r3RJ1homJ5E, hämtad 22 Oktober.  
 
Bergendal. K, Plats för konst - dialogbaserade metoder, Podcast, 
ARTPLATFORM, Stockholm, 19 Augusti 2019, 
https://www.artplatform.se/plats-fr-konst-artplatform-podcast-04, hämtad 3 
December 2020.  
 
Finch. N, Ich bin, was ich tue - Louise Bourgeois, dokumentärfilm, BBC, Paris, 
1994. https://youtu.be/9I4kQDoeVAk, hämtad 15 December 2020.  
 
Martin. A Quotes. BrainyQuote.com, BrainyMedia Inc, 2020. 
https://www.brainyquote.com/quotes/agnes_martin_629363, accessed 
December 16, 2020. 
 
 

14 


