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Det har varit en spännande resa – ett 
tankeväckande, stimulerande och utma-
nande äventyr –  att vara ordförande i sty-
relsen för Stiftelsen Skapande Människa. 

Jag har varit omgiven av en hängiven sty-
relse, där var och en bidragit med särskil-
da kunskaper och nätverk/huvudmän. Vi 
har tillsammans utgjort en väl samman- 
svetsad krets, som strävat efter först att 
lösa svåra problem och därefter att med 
begränsade ekonomiska resurser främja 
nyskapande arbete inom kultur och ve-
tenskap. Jag vill rikta ett varmt tack till 
alla för vänskap och utomordentliga in-
satser för Stiftelsen Skapande Människa.

När jag som ny talman ärvde uppdra-
get att vara ordförande i Stiftelsen Ska-
pande Människa var uppdraget enligt  
§ 2 i stadgarna:

”Stiftelsen skall direkt eller genom dot-
terföretag eller andra företag genomfö-
ra en kombinerad utställning och mässa 
i Stockholm under år 199�. Överskottet 
skall odelat brukas för nedan angivna än-
damål. Stiftelsen skall främja kultur och 
vetenskap.”

Projektet att anordna en ny Stock-
holmsutställning 100 år efter den första 
var uttryck för en storstilad idé – men vi-

sade sig av olika skäl vara ogenomförbart. 
Mitt/vårt första uppdrag blev därför att 
avveckla detta projekt. När så skett och 
alla räkningar betalats återstod c:a 2 mil-
joner kronor. Vi enades då om att söka 
finna en form för att använda dessa resur-
ser på ett meningsfullt och nyskapande 
sätt i enlighet med det i stadgarna utta-
lade syftet att ”främja kultur och veten-
skap”. Vi fick stöd för denna tanke hos de 
ursprungliga huvudmännen Stockholms 
stad och Stockholms Handelskammare. 
Vi kom enhälligt fram till att så kunde 
ske genom att inrätta stipendiet Skapan-
de Människa ”som uppmuntran till unga 
människors fortsatta skapande arbete in-
om konst och vetenskap”. 

Vår tanke var att ge uppmuntran och 
stöd till pionjärer för nya och gränsöver-
skridande uttrycksformer. Unga forskare 
och konstnärer i början av sina livsverk 
skulle få möjlighet att koncentrerat arbe-
ta med ett projekt, resa, skaffa utrustning 
för genomförande av en idé o.s.v. Stipen-
diesumman har under 10-årsperioden se-
nare del utökats från 50.000 till 100.000 
kr. Stipendierna har huvudsakligen de-
lats ut till enskilda personer men också 
till flera i grupp. Styrelsen har varje år 

fått en ingående översikt över antal, in-
riktning, geografisk fördelning m.m. av 
ansökningarna. Vi har noggrant studerat 
de föreslagna stipendiaternas handlingar.

Det har varit ett utomordentligt spän-
nande och stimulerande arbete att gå ige-
nom dessa ansökningar och förslag. Sty-
relsens diskussioner har varit ingående 
och så gott som alltid lett till enhälliga 
beslut. Vi har ofta önskat att ha fler sti-
pendier att dela ut! De som fått stipen-
diet representerar en stor bredd av genrer, 
inriktningar och uttrycksformer. Köns-
fördelningen har varit jämn. Ett par sti-
pendiater har utländsk bakgrund. I den 
här skriften kommer vi att få möta dem 
alla.

När stiftelsen Skapande Människa nu fi-
rar sitt 10-årsjubileum överlämnar vi vårt 
intellektuella och materiella arv till Riks-
bankens Jubileumsfond för att nyttjas i 
enlighet med Stiftelsen Skapande Män-
niskas stadgar för att ”främja kultur och 
vetenskap”. Vi är övertygade om att arvet 
kommer att föras vidare i den nyskapande 
anda, som präglat vårt samarbete!

Birgitta Dahl
Ordförande 
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enskild nervcell som i sig skulle kunna 
representera ett komplext visuellt scena-
rio finns helt enkelt inte.

Hjärnans olika modeller
Vetenskapen har långt kvar innan den 
kan svara på frågan om var och hur en 
fullständig bild representeras. Eftersom 
det inte finns något centrum i hjärnan 
där de olika visuella bearbetningsflödena 
sammanstrålar är det troligt att den visu-
ella varseblivningen sker i den samman-
tagna elektriska aktiviteten hos nervcel-
lerna i olika delar av hjärnan. 

Det är anmärkningsvärt att globala 
aspekter av olika visuella scenarier före-
grips av nervcellsaktiviteten i underord-
nade delar av hjärnan där cellerna endast 
reagerar på lokala fenomen av typen sta-
var med en viss rörelseriktning. Hur kan 
nervceller som endast får sin informa-
tion från de lokala elementen i ett visuellt 
scenario ”känna till” i vilken kontext de 
till slut kommer att ingå? Det finns in-
dikationer på att de överordnade regio-
nerna i hjärnan, som ansvarar för större 
och mer komplexa receptionsfält, lyckas 
”skicka tillbaka” information om den glo-
bala kontexten till de föregående bear-
betningsstadierna. 

En observation som stöder denna tes 
är att nervcellerna för det mesta kan 
kommunicera med andra nervceller och 
att det visuella inflödet endast verkar 
modifiera pågånde aktiviteter i hjärnan. 
Sinnesintrycken drabbar således ald-
rig hjärnan i ett oförberett tillstånd, ut-
an modifierar bara det som förväntats. 
Överordnade visuella områden kan för-
modligen förbereda de tidigare stadierna 
för olika tänkbara visuella scenarier som 
vi möter ute i den fysiska verkligheten 
– allt i enlighet med modeller som redan 
finns i vår hjärna.

Dr. Kerstin Schmidt
Max-Planck-Institute for Brain Research  

Cortical function and dynamics Frankfurt

Översättning Erik van der Heeg

* Översättarens anmärkning: Begreppen lokal och global inom neuroforskning är centrala begrepp som inte så lätt låter 
sig definieras.En enkel, förmodligen helt otillräcklig definition, är att lokal handlar om visuell information som når oss 
i bitar/delar, medan global information handlar om sammanhanget i dess figurativa helhet.

Fig. 2Fig. 1

Fig. 3. Celler. Courtesy: Galuske.

Vad är seendet? 
Vi utgår i allmänhet från att synsinnet 
återger verkligheten som den är. Vi tar 
för givet att vad vi varseblir är identiskt 
med vad vi ser: att ljuset som föremålen i 
den ”verkliga” världen reflekterar eller ut-
sänder förmedlas av våra ögon till hjär-
nan. Men nu är det så att synen inte är 
något passivt, utan en aktiv kognitiv för-
måga. Synen är en konstruktiv process. 
Man upplever inte alltid det som man 
ser. Bilderna av den verkliga världen kan 
rymma svårtolkad optisk information. 
Ibland kan man till och med ta in mer 
information än vad som finns ute i ytter-
världens fysiska verklighet. Men för det 
mesta handlar det om att man tar in en 
mindre mängd, eftersom vi inte kan för-
nimma allt som finns att se. 

Syn innebär alltså att tolka optisk in-
formation. Synsinnet gör därför hela ti-
den olika sannolika antaganden om det 
som upplevs. För det mesta är dock hjär-

nans modeller om vad vi kan förvänta oss 
så pass tillförlitliga att vi inte blir förvir-
rade. Synvillor och dubbeltydiga bilder 
hör ju inte till vanligheterna i det dag-
liga livet. Det är istället kontexten hos 
ett givet visuellt scenario som hjälper oss 
att avgöra vilken tolkning som bör få fö-
reträde. Vi kan exempelvis konstruera 
globala objekt utifrån lokala element på 
grundval av erfarenhet eller gestaltkrite-
rier av typen likformighet och kolineari-
tet (fig. 1).*

Synsinnets byggstenar
Ljus som avges av föremål i den fysiska 
världen registreras av ögat, vilket sti-
mulerar en del av hjärnan som finns lo-
kaliserad i bakhuvudet. Signalsystemet i 
hjärnan består av nervceller som avfyrar 
elektriskt laddade partiklar. Nervcellerna 
i den del av hjärnan som är primärt an-
svarig för synen reagerar på riktade rör-
liga ljusstavar hos en liten del av ett givet 

visuellt scenario, det vill säga dess recep-
tiva fält. Olika nervceller finns gruppera-
de i tredimensionella moduler med likar-
tad riktningspreferens (fig. 2). Det verkar 
som om visuella scenarier skiljs ut i enlig-
het med vilken typ av stimuli det handlar 
om (läge, färg, riktning, rörelse) för att 
sedan bearbetas i parallella enhetsmodu-
ler. Från det primära visuella området i 
hjärnan vidarebefordras därefter intryck-
en till överordnade regioner för bearbet-
ning av synintryck. Här är nervcellernas 
receptionsfält större och mer komplexa. 
Så småningom kommer vissa segment 
av stimuli att bindas samman till mer 
utvecklade sammansatta objekt eller till 
kategorier av stimuli (såsom ansikten) i 
det ”senare” skedet av synsinnets bearbet-
ningsprocess. 

Slutligen kommer dessa överordnade 
visuella regioner att skicka tillbaka infor-
mation till de lägre regionerna som redan 
var involverade i ett ”tidigare” skede. En 

Hur bilder kartläggs i hjärnan
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Man kan ta ett uppenbart men relevant 
exempel: Bauhaus. Gropius stilbildande 
skola förenade inte konst med design och 
arkitektur, andligt skapande med indu-
striell teknologi, på grund av någon post-
modern förkärlek för det hybrida. Det 
radikala gränsöverskridandet i Bauhaus-
skolans kursplan och projekt hade snarare 
romantiska rötter, och syftade ytterst till 
skapandet av ett arkitektoniskt ”enhets-
konstverk”, som i sig skulle bidra till att 
utforma alternativ till och reformera den 
samtida, industriella kulturens alieneran-
de ordning. ”Konsten” var här allt annat 
än namnet på en självkritisk undersök-
ning av mediets materiella kvaliteter. Det 
var namnet på en utopisk förhoppning 
om en helt annan samhällsform, bortom 
den samtida kapitalismens dominansfor-
mer. Och det kunde vara namnet på den-
na förhoppning eftersom konsten som 
sådan uppfattades som dissensuell, som 
något som befann sig utanför samhäl-
lets vanliga sinnliga ordning och makt-
relationer. Bauhausskolans förenande av 
traditionellt åtskilda discipliner, genrer 
och tekniker var inskrivet i ett övergripan-
de politisk-ekonomiskt-industriellt pro-
jekt, som i sig bara blev tänkbart med ut-
gångspunkt i konstens dissensuella status 
inom den ”estetiska regimen”.

Vad säger dessa anmärkningar om hur 
man idag bör förhålla sig till relationen 
mellan konst och forskning? För det för-
sta, att frågan om denna relations värde 
inte kan tillåtas vara avgjord på förhand. 
Tvärtom är det just denna fråga som he-
la tiden måste ställas på nytt: varför ska 
konst och forskning förenas, vilket värde 
skulle en sådan förening ha och vilka är 
dess tänkta effekter? Istället för att utgå 
från gränsöverskridandet och hybridite-
ten som oantastliga värden bör man söka 
konstnärliga modeller för bruket av ve-
tenskapliga tillvägagångssätt, operatio-
ner och metoder med kritiska ändamål. 
För det andra, att det är hög tid att åter-

uppväcka idén om ett gemensamt och 
övergripande politisk-ekonomiskt projekt 
inom vilket konst, forskning, teknologi, 
industriell produktion o.s.v. kan samver-
ka, kanske inte med romantisk-utopiska 
syften, men åtminstone med kritiska am-
bitioner att ifrågasätta och rekonfigure-
ra det samtida samhällets materiella och 
symboliska konstitution.

Finns det några sådana modeller el-
ler projekt? Var kan konst och forsk-
ning samverka produktivt? Det kan till 
att börja med vara nyttigt att påpeka att 
man inte bara bör söka sådana modeller i 
de nya mediernas och spjutspetsteknolo-
giernas forskningsfält, utan att det finns 
en rad traditionella men i högsta grad ak-
tuella sätt att kombinera ”sanningsbase-
rade” eller ”utforskande” arbetsmetoder 
med ”konstnärliga”, ”litterära” eller ”fik-
tiva” berättarmodus, såsom den mer el-
ler mindre experimentella dokumentär-
filmen, eller de olika sätten att använda 
essäistiska grepp för att kombinera text, 
bild och film och bygga upp rumsliga in-
stallationer. Inflytelserika filmare och vi-
deokonstnärer som Chris Marker, Harun 
Farocki och Chantal Akerman använder 
dokumentära, utforskande och prövan-
de metoder vars sanningsanspråk inte är 
mindre än den ortodoxa vetenskapliga 
forskningens, men i enlighet med model-
ler som inte är tillgängliga utanför den 
samtida konsten och dess institutioner, 
och som ofta går ut på att låta filmer bre-
da ut sig över flera kanaler och spridas ut 
till videoinstallationer som intar utställ-
ningsrummet.

Men en central plats för konstens och 
forskningens produktiva samverkan är 
utan tvekan den som pekas ut av frågan 
om hur nya teknologier kan göra det möj-
ligt att utforma alternativ till det samtida 
samhällets politiska och symboliska struk-
tur och skapa nya former av liv. En central 
utgångspunkt för den franske teknologi-

filosofen och kulturpolitikern Bernard 
Stiegler (för närvarande chef på Centre 
Pompidou i Paris) är att det han kallar 
”andeteknologierna” – ”medieteknologier, 
telekommunikation, kognitiva teknolo-
gier, o.s.v.” – i samtidens ”hyperindustri-
ella” samhälle har ett helt bestämmande 
inflytande över hur människor förstår sig 
själva och sin relation till sin omgivan-
de värld. När alla dessa ”andeteknologi-
er” idag digitaliseras och integreras med 
varandra blir det allt enklare att påverka 
hur människor utformar sin tillvaro och 
själva sin identitet. Frågan om vem som 
har kontrollen över dessa teknologier blir 
därför mer angelägen än någonsin. Och 
det faktum att dessa teknologier idag till 
stor del ”lyder under marknadsekono-
mins imperativ” skapar ett trängande be-
hov av att utforma andra, ”dissensuella” 
modeller för deras användning. Konstnä-
rer, forskare, designers o.s.v. måste, me-
nar Stiegler, samarbeta för att uppfinna 
nya modeller för dessa teknologiers an-
vändning, för att återigen möjliggöra nya 
former av ”psykisk och kollektiv politisk 
individuation”. Stiegler har följaktligen 
på senare tid i en lång rad böcker och 
projekt börjat skissa upp en storslagen 
”ars industrialis” [www.arsindustrialis.
org], som syftar till att formulera en po-
litisk ekonomi inom vilken konst, design, 
forskning och medieteknologer kan sam-
verka för upprättandet av en alternativ in-
dustriell kultur, en ”andens industriella 
ekologi”. ”Uppgiften”, skriver Stiegler, 
”är inte att uppfinna en ny, blott politisk 
diskurs, utan att på nytt nå fram till en 
politisk ekonomi. Den måste föreslå en ny 
industriell modell genom att juridiskt och 
ekonomiskt återuppfinna och omdefinie-
ra relationerna och rollerna inom samhäl-
let mellan de olika aktörer som står för 
cirkulationen av varor, och i synnerhet 
de varor som upprätthåller, konstituerar 
eller tillåter konstitutionen av symboler, 
och alltså symboliska utbyten”.

Kim West

Den som vill diskutera frågan om relatio-
nen mellan konst och forskning hamnar i en 
motsägelsefull situation. Å ena sidan tycks 
fältet vara vidöppet: det råder ingen kon-
sensus om de ingående termernas bety-
delse (”konst” och ”forskning/vetenskap”), 
lika lite som det finns någon enighet om 
exakt vad sammanflätningen av de prak-
tiker, metoder, discipliner som betecknas 
av dessa termer skulle innebära eller syfta 
till. Allt verkar här återstå att uträtta, 
och relationen presenteras ofta just som 
ett ”öppet fält” för experiment, möjliga 
synergier, alternativa sammansättning-
ar, nya definitioner, o.s.v. Å andra sidan 
tycks frågan om denna relations värde re-
dan vara avgjord: att konst och forskning 
bör flätas samman och att denna sam-
manflätning kommer att ha positiva ef-
fekter är inte ett ämne för diskussion, det 
är diskussionens premiss.

Vad beror detta på? Hur kommer det sig 
att en relation som för alla tycks vara ett 
mysterium på förhand kan tilldelas ett ab-
solut värde? Vem har så mycket att vinna 
på denna relations existens att det knappt 
går att fråga om den verkligen är värd att 
eftersträva? Konstnärerna? Forskarna? 
De fattiga konstinstitutionerna och deras 
begär efter större anslag och akademisk 
legitimitet? De vetenskapliga institutio-
nerna och deras begär efter att associeras 
med konstnärlig avantgardism?

Idén att relationen mellan konst och ve-
tenskap/forskning har ett egenvärde tycks 
vara nära sammanlänkad med idén om 
det ”postmoderna”. Historien om över-

gången från det ”moderna” till det ”post-
moderna” har förstås berättats i otaliga 
versioner, men en sorts konstant är fö-
reställningen om en övergång från det 
mediumspecifika till det hybrida, från 
det rena och enhetliga till det smutsi-
ga och sammanblandade. Den ”moder-
nistiska” strävan efter att blottlägga de 
olika konstarternas materiella förutsätt-
ningar – t.ex. det moderna måleriets re-
dogörande för sin nödvändiga ytmässig-
het, från Manet och framåt – når enligt 
en populär historieskrivning till en logisk 
slutpunkt i den amerikanska minima-
lismen, där ytmässigheten övergår i det 
skulpturala och där utforskandet av ob-
jektets materialitet leder till en demate-
rialisering av konsten. Vilket öppnar för 
konceptkonstens institutionskritiska un-
dersökningar och performance- och in-
stallationskonstens omkonfigureringar av 
utställningsrummet och förskjutningar 
av betraktarens roll. När strävan efter det 
mediumspecifika har nått sin slutpunkt 
”öppnas fältet” för genreöverträdelsens 
och hybriditetens glada frihet, och gräns-
överskridandet börjar uppfattas som po-
sitivt per definition. Som en förlängning 
av konceptkonstnärernas vilja att införli-
va kritiken i själva konstverket blir en av 
de viktigaste gränserna att överträda den 
mellan konst och vetenskaplig forskning.

Det här är förstås bara en möjlig berät-
telse, och även om man godtog den helt 
skulle den inte redogöra för alla anled-
ningar till viljan att fläta samman konst 
och forskning. Men det råder ingen tve-
kan om att den är inflytelserik. Den fran-

ske tänkaren Jacques Rancière har på 
senare tid i en rad böcker om konst och 
estetik ifrågasatt denna historieskriv-
ning. Vad han kritiserar är inte, som vissa 
andra, det ”postmoderna” och ”hybrida” 
”öppna fältets” nihilistiska frånvaro av 
mått och regler. Tvärtom kritiserar han 
föreställningen om att det skulle ha be-
hövts någon ”postmodern öppning” för 
att överträdandet av mediernas, genrernas 
och disciplinernas gränser skulle bli möj-
lig. ”Utvidgningen”, menar han, skedde 
redan på 1800-talet, då det han kallar 
”representationens ordning” upplöstes, 
vilket innebar att konstverket befriades 
från kravet på att respektera de sociala 
skillnadernas hierarkier och bara avbilda 
vissa ädla gestalter med hjälp av vissa äd-
la tekniker. Konsten inom den ”estetiska 
regimen” – ett uttryck Rancière använder 
för att undvika det historicerande moder-
nitetsbegreppet, med alla dess aporier – 
kännetecknas just av att den rent princi-
piellt kan tillåta vad som helst inom sina 
ramar. Surrealisternas automatiska skrift 
och dadaisternas collage är tydliga exem-
pel på konstnärliga praktiker eller former 
som tillhör denna ”estetiska regim” inte 
därför att de använder vissa ädla tekniker 
för att avbilda vissa upphöjda motiv eller 
strävar efter att renodla vissa medium-
specifika egenskaper. Inom den estetiska 
regimen, menar Rancière, kan konstver-
ket istället identifieras som ett konstverk 
därför att det är ”dissensuellt”, därför att 
det tillhör en specifik sinnlig ordning, 
undandragen den vanliga konfiguratio-
nen av det sinnliga i ett visst samhälle. 

Konst och forskning
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Skulptur eller instrument?

Ett sätt att öppna upp en miljö för in-
teraktion är att etablera en tredje posi-
tion som äger lika mycket professionell 
relevans för alla involverade, t.ex. mate-
rian. Genom att använda materian som 
ett medium att tala via så uppstår ett mer 
produktivt samtal. Estetiken kan ge ge-
stalt åt eller katalysera berättelser genom 
s.k. fiktionsobjekt; prototyper, skisser, 
3D-animationer, etc. På så sätt får vi fler 
referenspunkter med vilka vi kan etablera 
och kommunicera en djupare förståelse 
för komplexa sammanhang. Det konst-
närliga (och det vetenskapliga, men det 
tenderar vi att ta för givet) injicerar en 
mänsklig erfarenhet i materian/naturen. 
Kanske kan stipendiatern Paulina Sun-
din ge materian en ny klangbotten och 
konstnären Henrik Håkansson blottlägga 
ett nytt naturbegrepp. Detta är ett prag-

matiskt förhållningssätt som det säkert 
finns invändningar mot. Här ska tilläggas 
att det som traditionellt kallas bildkonst 
har en speciell status, eller är åtminstone 
tänkt att ha, som en kritisk instans. Ris-
ken finns annars att konsten endast illus-
trerar eller får en roll som placeboeffekt 
inom läkekonsten. Det är kanske inte den 
rollen vi vill att den ska ha i samhälls-
kroppen eller i utforskningen av vårt psy-
ke. Detta är kanhända en romantisk före-
ställning (tanken om gränsöverskridande 
är också en romantisk idé), men konsten 
måste ges utrymme att rycka rötterna ur 
vår förställningsvärld. 

”Utan tvifvelsvånda blef aldrig någon 
lefvande historisk kunskap, kom aldrig 
den styrka till stånd som gör fråga”. 

Vilhelm Ekelund, Spår och tecken

Anders Cullhed tar i boken Kreousas skugga 
upp kampen mellan fiktum och faktum. 
Såvitt man kan förstå så vilar föreställ-
ningen om faktum på ”faktiska” religiösa 
uppenbarelser. En annan reflexion är att 
fiktionen är sann i sig själv. D.v.s. den är 
självständig att utmåla sannolika berät-
telser. Emedan vetenskapliga sanningar 
står i ständig beroendeställning. Fiktio-
nen/poesin/konsten är ofta mer använd-
bar för oss när vi ska ta oss vidare. Det tål 
att tänkas på. Samtidigt bör vi undvika 
att se konst och vetenskap som sina mot-
poler.  Mats Brodén,

ordförande stipendiekommittén
* Användningen av begreppen vetenskap, forskning och  

 konst är problematisk. Det skulle behövas en diskus
 sion om hur dessa begrepp ska eller inte ska användas.
** Fiktionsobjekt (objects of fiction) tänks här som något 
 som placeras inför våra sinnen och blir föremål 
 för samtal i en viss riktning. 

Det omedelbara intrycket av stipendiater-
na är att de har vitt skilda bakgrunder och 
beskrivningar av sina verksamheter. Det 
ligger givetvis i gränsöverskridandets na-
tur. Vilket på sätt och vis ger oss möjlig-
heten att fynda i erfarenheter. Ambitio-
nen att föra samman konst och vetenskap 
är inte ny och inte heller (se Kim Wests 
artikel) något helt oproblematiskt. Vilka 
kriterier ska man använda sig av och var-
för? Att det inte skulle finnas utrymme 
för ett tankeutbyte förefaller dock orim-
ligt. När kommittén 199� började arbe-
tet med att förorda stipendiater fanns det 
en allmän tanke att det är bra att sam-
manföra konst och vetenskap. Sedan dess 
har allt fler institutioner intresserat sig 
för att förstå de konstnärliga processer-
na och fältet håller på att etableras un-
der benämningen konstnärlig forskning 
och utveckling (practice-based research). 
Ansökningar ger en känsla av att konst-
närer är mer intresserade av att interfo-
liera vetenskapen i sitt skapande än tvärt-
om. Detta kan bero på att som forskare 
tar man en risk i karriären att engagera 
sig i konsten. Några andra tendenser man 
kan se utifrån ansökningarna är att allt-
fler tar design av algoritmer som kreativ 
utgångspunkt och att materialutveckling 
blivit ett hett forskningsområde.

En självkritisk reflexion är att stipen-
diekommitténs arbetsprocess i mycket 
högre grad kunde ha skett i interaktion 
med de som bär kunskapen och har viljan 
att driva fältet vidare. Men det är först 

nu verktygen för dessa s.k. medverkan-
de, inkluderande processer har funnit sin 
form i nya media (se bl.a.  Goldin/Sen-
nebys och Runbergers artiklar). Om vi 
ska driva utvecklingen framåt och verka 
för horisontell kunskapsspridning bör vi 
etablera en plattform där aktörer och in-
tresserade kan vara delaktiga i innehålls-
produktionen samt ges möjlighet att följa 
utveckling.

När forskare (i allmänhet inom natur-
vetenskapen) och det konstnärliga* möts 
händer det inte så sällan att de tilltalar 
varandra genom fantasmer om den andre. 
D.v.s. man tillskriver den andre en massa 
egenskaper med utgångspunkt från ens 
föreställningar och förhoppningar. Hur 
många kan säga att de förstår konst fullt 
ut? Hur många kan hävda att de vet vad 
vetenskap handlar om? Det finns för-
modligen ingen. Än mindre någon som 
påstår sig kunna båda. De finns förvisso 
figurer i vår historia som anses äga rele-
vans för de respektive fältens kunskaps-
ackumulation. Att förstå och hantera bå-
da kunskapskollektiven är en grannlaga 
uppgift.

Konst och vetenskap bedöms utifrån helt 
olika måttstockar. Att mötas utifrån var-
andras teoribildning är svårt. Ett exem-
pel på detta är att vetenskapen i allmän-
het ska vara avläsbar, emedan konsten 
värderas utifrån det slutgiltiga verket. På 
frågan om man kan kritisera verkets till-
blivelse svarade en filosof och konstkri-

tiker tvärt nej. Det må så vara men det 
går att förstå de konstnärliga processer-
na mer eller mindre. Förloppet fram till 
det slutgiltiga verket behöver inte vara en 
mytiskt svart låda. Vi kan försöka for-
mulera upprinnelsen bättre och på så sätt 
ackumulera kunskap om det konstnär-
liga. Kanske innebär det en förflyttning 
av fokus från verket till rörelsen – men 
vad gör det? En mänsklig handling är in-
volverad och den leder, förhoppningsvis, 
fram till något meningsfullt.

Vi är alla inbegripna i en kamp för att 
driva en berättelse framåt och på så sätt 
vidga vår förståelse av världen. All form 
av skapande, forskning såväl som konst, 
möts i konstruktionen av narrativ. Ve-
tenskapen är idag så abstrakt att allt fler 
forskare är sysselsatta med visualiserings-
tekniker (fiktionsobjekt**) och arkitekter 
talar ibland om byggandet som en litterär 
process. Vårt arbete med berättelsen är 
aldrig linjär och liknar nog mer det ske-
ende som Kerstin Schmidt i sin artikel 
beskriver för hur synsinnet fungerar.

Finns en kunskap som är handling? 
(Vilhelm Ekelund) Praktiken är en form 
av handling som förmår producera kun-
skap. Praktiken lämpar sig bättre för att 
föra samman två tunga kunskapskollek-
tiv än t.ex. teorin. Man skapar en mil-
jö av här och nu, där vi tvingas att lösa 
en situation. Praktiken har potential att 
överbrygga vår valda uppdelning av lä-
randet. 

I praktiken får du vara med
- om iscensättningen av mötet konst och vetenskap
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Gränsen går ingenstans, inte heller är 
den synlig. Men den kan definieras utav 
den som enträget delar upp allting i di-
kotomier av vi/dem, rätt/fel också vidare. 
Självklart existerar jag likt du i en värld 
där interaktionen oss emellan skapar ett 
regelsystem och där gränsdragningar är 
nödvändiga, men i mitt sinne finns inte 
dessa gränser lika tydligt. Där existerar 
snarare ”varför” och ”hur” som ett stän-
digt upprepat mantra. Jag ser världen, re-
agerar och tänker på den och i mitt sin-
ne föds det bilder som smälter samman 
dessa reaktioner till ett sorts amalgam 
som jag sedan låter mogna och utvecklas 
i en ganska lång process, ofta flera år. Jag 
blir i det första stadiet av tillblivelse som 
uppslukad av ett näst intill maniskt till-
stånd där jag läser, diskuterar med män-
niskor och tittar på en massa helt olika 
saker samt provar olika nya material och 
metoder. Varken jag eller någon annan 
förstår just då hur allt hänger ihop. Min 
erfarenhet säger däremot att det faktiskt 
gör det i slutändan, även om det just då 
kan verka helt lösryckt och ovidkom-
mande. Man kan se det som att koka en 
buljong, man slänger i allt ätbart som blir 
över i restaurangens övriga tillagning och 
det blir efter en lång nerkokning något 
man kan använda för att berika smaken 
i rätterna som tillagas. Så ser jag också 

på konsten: den har förmåga att berika 
allt det andra med sin kraftiga smak, lite 
ger mycket. Kanske är det någonting som 
man inte först tänker på, men för mig så 
är konst det som ruckar världsbilden en 
liten aning, knappt märkbart till en bör-
jan. Men efter ett tag så föds det en ny 
tanke vilken man aldrig annars skulle ha 
delgetts. Det är precis detta som gör det 
så fantastiskt för mig i det att vara bild-
konstnär. Att genom den stillastående 
bilden, ta sig bakom invanda mönster och 
föreställningar och där frammana något 
nytt och tankeväckande. 

Jag har egentligen aldrig medvetet ar-
betat med att hitta gränsen mellan konst 
och vetenskap, för mig är den frågeställ-
ningen oväsentlig. Det har snarare varit 
så att de bilderna jag har haft i mitt hu-
vud har krävt förklaringsmodeller och 
tekniska lösningar som jag varit tvungen 
att lära mig för att förstå dem. För det är 
först när verket finns i verkligheten som 
jag faktiskt kan se det. Det är när ver-
ket står framför mig som jag kan få den 
där känslan av en frikoppling mellan mig 
och det skapade. Då kan jag umgås med 
verket och genom det se vad jag faktiskt 
försökt att göra. Sitta ner och bryta upp 
de olika stegen i något som nu verkar så 
självklart, men som krävt så mycket mö-

da att tillskansa sig och att tänka ut. Att 
genom detta umgänge med arbetet till 
slut få en klarsyn av en viss aspekt av li-
vet, människan, samhället, mig själv eller 
vad nu har handlat om. Denna tid är en 
av de lyckligaste faserna i mitt konstnär-
liga arbete och jag har lärt mig enormt 
mycket av mina verk, som jag tidigare va-
rit oförmögen att förstå. Det är det som 
jag tror är själva kärnpunkten i både kon-
sten och vetenskapen, viljan att förstå och 
att tydliggöra världen och sammanhang-
et för sig själv och andra. Hur man kom-
mer dit och med vilka koder man väljer 
att förklara det med är egentligen bara 
grundat i överenskommelser och tradi-
tion. Jag tror inte att vi skall sträva ef-
ter att anamma varandras språk och ko-
der, tillsammans kan vi istället genom en 
ömsesidig förståelse och respekt skapa ett 
tredje språk som är vitalt och kraftfullt. 
Det är det som gör att jag är så stolt över 
att motta detta stipendium och genom 
det ingå i ett sammanhang som bygger 
broar mellan olika discipliner och kun-
skap. 

 Thomas Broomé

”För sitt mångsidiga konstnärliga arbete 
med fusioner mellan olika uttrycksformer 
och tekniker som programmering, teckning, 
skulptur, elektronik och mekanik”.

Thomas Broomé – konstnär

Thomas Broomé
Född: 1971
www.thomasbroome.com

2006

Från limbo

Vänster: BrainBall
Spel (2000)
BrainBall, som Broomé gjort i samarbete med med-
lemmarna i gruppen Smart Studio, är ett teknologiskt 
bollspel för två deltagare. Spelarna sätter sig mitt emot 
varandra, på varsin sida om ett bord. På bordet finns en 
spelplan med två mål och en liten kula. Vid varje spelar-

plats finns EEG-sensorer. Spelet är enkelt: kulan rör sig 
mot den sida där den spelare som har högst hjärnakti-
vitet sitter. Det gäller att göra mål på sin motståndare 
genom att göra så lite som möjligt. Det finns otroliga 
bilder från matcher i BrainBall: vid ändarna av ett av-
långt bord sitter, hänger, ligger två fullkomligt livlösa 
kroppar över varsin stol, med sladdar fastsatta i pannan.

Nedan: Low_res_man
Bemålat plexiglas, ljusslinga (2006)
En man i skala 1:1 som är uppbruten  
i tredimensionella pixlar (1x1x1 cm  
kuber). Leken med olika nivåer är i  
verket uppenbart, dels är skulpturen en  
proportionerligt exakt kopia av en man men  
den låga upplösningen gör att man snarare  
tänker på datorn och dess begränsningar  
i processorkraft, skärmupplösning etc. Mannen 
är dessutom gjord i plexiglas och genom 
att den är ljussatt inifrån, ges ytterliggare 
dimensioner till verket eftersom mannen 
så att säga har ett upplyst tillstånd.

Ovan: ModernMantra [Diningroom]
Tusch på papper, 102x72 cm (2005)
ModernMantra (2005–2006) är en serie på 24 ”textteckningar”, 
gjorda i tusch på vitt papper. De föreställer ganska schematiskt 
sterila och avbefolkade interiörer, ofta enkelt men propert 
möblerade. Man behöver inte ställa sig särskilt nära dem 
för att se att teckningarna egentligen är kalligram, att inte-
riörerna är tecknade av ord som samtidigt beskriver vad de 
avbildar. Å ena sidan är orden alltså språkligt betecknande, 
å andra sidan figurativt avbildande – men dessutom benäm-
ner dessa ord precis det som de avbildar när deras språkliga 
transparens förnekas och de reduceras till materiella figurer.

Nedan: KnivHand [sonen]
Vänster höger: Automata (2004)
En mekanisk skulptur av en huvudlös pojke som sitter vid ett bord 
och leker den våldsamma leken: Finsk roulette. Kniven hackar i 
ett rasande tempo mellan den ena handens fingrar och efter ett 
tag har det bildats djupa spår efter pojkens ändlösa frustration.
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Ett antal antaganden ligger till grund för 
vårt arbete; produktionens immateriali-
sering, arbetets virtualisering och fram-
växten av en nätverksbaserad ekonomi. 
Dessa antaganden utforskas och ifråga-
sätts inom ramverket Goldin+Senneby. 
Genom handlingar och interventioner 
prövas relevansen i dessa antaganden. 

2005 grundade vi The Port, en vir-
tuell ö inne i onlinevärlden Second  
Life. The Port är tillgänglig för Second  
Lifes 300 000 invånare och potentiellt 
för alla internetanvändare. Vi menar att 
en 3D modellerad social plattform, så-
som Second Life, etablerar en ny typ av 
spatialitet – en mötesplats i digitala nät-
verk. Ur geografisk synpunkt befinner sig 
således The Port i ett nätverk av många 
platser, samtidigt som det utgör en plats 
i sig självt. 

Med The Port som utgångspunkt driver 
vi en serie konstnärliga undersökningar. 
Vi närmar oss frågor om hur värde skapas 
och kommuniceras i en immateriell sfär, 
hur man kan förlägga en komplex kol-
laborativ produktion och bygga förtro- 
endefulla relationer i en virtuell miljö, 
och hur community-byggande kan eta-
blera en grad av autonomi utan att på-
tvinga en enhetlig och kontrollerande 
kultur. 

Tidskriften Flack Attack har upprät-
tat en modell för distribuerad tidskrifts-

produktion med The Port som redak-
tionsrum. I det första numret var temat 
autonomi. Hur kan man befinna sig inom 
någon annans kod och samtidigt agera 
autonomt? I en onlinevärld som Second 
Life blir frågeställningen explicit i för-
hållande till datakod, men fungerar sam-
tidigt som metafor för en bredare pro-
blemställning i relationen till de sociala 
och institutionella koder vi befinner oss 
i konstant. Hur kan man agera autonomt 
och samtidigt tillhöra ett universitet, en 
nation, en ekonomi, en familj, etc.? Frå-
gan om autonomi blir också självrefe-
rerande i relation till tidningens egen 
produktionsprocess. Hur kan det indivi-
duella engagemanget behålla en autono-
mi och samtidigt förhålla sig till ett ge-
mensamt språk och delade referenser? 

Med projektet Objects of Virtual Desire 
undersöker vi värdet av immateriell pro-
duktion i den virtuella världen, och om 
och hur detta värde kan överföras till en 
materiell ekonomi. Med en långtgående 
immaterialisering av ekonomin i stort har 
också onlinevärldar kommit att bli bety-
dande handelsplatser, och handeln i Se-
cond Life omsätter idag närmare 40 Mkr 
i månaden. I ett försök att förstå denna 
typ av värdeskapande har vi fokuserat på 
individuella objekts affektionsvärde. Vi 
intervjuade en rad avatarer (en persons 
virtuella identitet) inne i Second Life om 

immateriella objekt som de kommit att 
fästa sig särskilt vid. Kopior av objekten 
har samlats in tillsammans med ägarnas 
personliga berättelser. Två av objekten, 
Cubey Terra’s Penguin Balls och Jade 
Lilly’s <3> Choker har reproducerats i fy-
sisk form och fler reproduktioner erbjuds 
på beställning. 

Under hösten 200� undersöker 
Goldin+Senneby andra sätt att etablera 
virtuella entiteter genom befintliga tek-
nologiska och juridiska tjänster. Vi pla-
nerar en teateruppsättning med s.k. ”vir-
tual secretaries” som ett sätt att närma 
oss det performativa i ett virtualiserat ar-
bete. Vi lånar strategier från krypterade 
nätverk – Dark Net – och finansinstitut-
ens utlokalisering – Offshore – för att ut-
forska undandragandet i en tillvaro som 
strävar mot transparens. 

Simon Goldin & Jakob Senneby

”För att de på ett nyskapande sätt etablerat 
och problematiserat en plattform för möten 
och produktion i den virtuella världen”.

Jakob Senneby och Simon Goldin – konstnärer

Simon Goldin 
Född: 1981
Jakob Senneby
Född: 1971
www.goldinsenneby.com
info@goldinsenneby.com

2006

Den immateriella platsen 



”För ett nydanande konstnärligt experi-
mentellt projekt med stark anknytning till 
forskning inom arkitektur, konst, medicin 
och medicinsk teknik”.

Jenny Wiklund – arkitekt

Jenny Wiklund
Född: 1975
jennyw@arch.kth.se

2006

iscensätts i ett specifikt rumsligt system, 
som en installation.

Kombinationen av forskning inom ar-
kitektur, konst, medicin och medicinsk 
teknik är ny och projektet är riktat mot 
den samtida konstscenen med referenser 
till arkitektur, skulptur, body art och in-
stallationskonst.

Projektet har hittills tagit sig uttryck i 
två utställningar som handlar om iscen-
sättningen av en psykologisk karaktär: 
”750813-0881 Alias Amnesia, Resuscita-
tion – a memory excavation of an unknown 
recipient”, Galleri Mejan, juli 2005 och 
”750813-0441 Claustrophobia, Obsession – 
absence of presence”, Galleri Mejan, augusti 
200�.

Amnesia är en karaktär, en patient som blir 
det hon allra minst vill vara, avvikelsen 
från det friska, sin diagnos. Det handlar 
om återuppväckandet av en personlighet 
med ett rekonstruerat personnummer av en 
identitet som inte existerar. Installationen 
handlar om iscensättningen av en gestalt 
genom skulpturer av mänskliga kroppsde-
lar i vax och gips, presenterade i en rostfri, 
sanatorieliknande miljö i stark belysning, 
med röntgenbilder på skåp, inverterad 
stillbildsprojektion på kranium och en film 
gjord efter bilder från datortomografi, vi-

sandes en scanning av en hjärna projice-
rad på väggen som rytmen av ett hjärtslag 
ovanför en krängande, frysande mänsklig 
torso som ligger på en rostfri säng. I in-
stallationen ingår även en torso i vax, sydd 
som en korsett. Närmar man sig den för att 
betrakta sömmarna, ärrbildningarna efter 
läkningsprocessen, ser man en reflexion 
i det rostfria stålet av hennes innanmäte 
i form av en röntgenbild visandes hennes 
ryggrad. Den sydda torson med dropp, 
placerad på ett rostfritt brickbord har sitt 
huvud placerat vid sidan av på ett mindre 
rostfritt brickbord med röntgenbilder på 
tvärsnitt av hennes kranium i tre dimen-
sioner. I rummet finns även klädesplagg 
i form av korsetter på rostfria stativ, samt 
fotografier visandes Amnesia iklädd dessa. 
På vägen in i utställningsrummet passerar 
besökaren ett väntrum med en skrivma-
skin där karaktärens personnummer finns 
infällt i tangentbordet. Allt mänskligt 
bakgrundsmaterial i form av röntgenbilder 
och avgjutningar inför skulpturer kommer 
från den egna kroppen.

Om Amnesia handlar mycket om den 
fysiska, mänskliga kroppen är Claustro-
phobia en mer psykologisk gestalt.

Claustrophobia är en karaktär, en patient 
besatt av frånvaron av närvaro. Hon är 

gestaltad genom en vit vaxgjutning av ett 
huvud med igensydda ögon, fastskruvad 
och upphängd i en halo-krona, en kolfi-
berkrona med titanskruvar som används 
vid neurokirurgiska operationer. Det vi-
ta vaxhuvudet är sedan inspänt i verklig-
heten, mellan väggarna i rummet, med 
vajrar och rostfria vantskruvar. Huvu-
det står i relation till ett annat objekt, en 
medicinhistorisk operationslampa från 
1950-talet, som har tagits isär, skräddats 
och klätts i vitt läder. Operationslampan 
med flätad tygsladd har fått en tvångs-
tröja i vitt läder och är som det igensydda 
vita huvudet inspänt med vajrar mellan 
väggarna i rummet. Operationslampan 
betraktar och belyser det vita vaxhuvu-
det som är slutet i sig själv. Karaktären 
blir betraktad av omvärlden men ser inte 
ut själv. Hon finner sig i situationen. Det 
uppstår både en kommunikation och en 
avsaknad av kommunikation mellan ob-
jekten, en frånvaro av närvaro. De två ob-
jekten iscensätts i en operationsliknande 
miljö med rostfritt golv och rostfri ope-
rationsskärm. På vägen in i utställnings-
rummet passerar besökaren ett väntrum 
med en skrivmaskin som är inklädd i våt-
sträckt vitt läder och igensydd.

Jenny Wiklund

Bild 1, 2, 3:
”750813-0881 Alias Amnesia,  
Resuscitation – a memory exca-
vation of an unknown recipient”
Installation av Jenny Wiklund,  
utställning på Galleri Mejan, juli 2005

Bild 4:
”750813-0441 Claustrophobia, 
Obsession – absence of presence”
Installation av Jenny Wiklund, utställ-
ning på Galleri Mejan, augusti 2006
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750813-0881 Amnesia – Kroppen som 
fånge är ett konstnärligt experimentellt 
forskningsprojekt som hämtar referenser 
från fronten inom samtida begreppshan-
tering av arkitektur, konst, medicin och 
medicinsk teknik och som utvecklas i in-
terdisciplinärt samarbete mellan KTH 
Arkitekturskolan, Kungliga Konsthög-
skolans avdelning för Skulptur och Karo-
linska Universitetssjukhuset.

Genom tillämpning av analogier med 
människokroppens strukturella organisa-

tion vill projektet blottlägga sammansatta 
strukturer och andra referenssystem för 
att finna nya sätt att organisera tomrum.

Projektet handlar om framställningen 
av en psykologisk karaktär, en anatomiskt 
människoliknande gestalt. Den männis-
koliknande strukturen skapas i fysisk 
form genom överlagring och förskjutning 
av fysiskt och digitalt bakgrundsmaterial 
framställt med hjälp av forskningsfronten 
inom medicinsk teknik i form av nya sätt 
att visualisera medicinska bilder. Projektet 

betraktar människokroppen som en sam-
mansatt struktur och ett organisations-
system, en skräddarsydd förpackning med 
huden som gränssnitt mot omvärlden. 
Med fysisk formtagning på människo-
kroppen som ett bakgrundsmaterial, får 
jag ett avtryck av en mänsklig varelse vid 
en specifik tidpunkt, vid ett specifikt ande-
tag, som ett utsträckt nu. Medicinska bil-
der utgör i kombination med fysisk form-
tagning på kroppen grunden för ett antal 
fullskaliga skulpturer. Dessa placeras och 

750813-0881 Amnesia 
– Kroppen som fånge

1.

3.

4.
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Ingen bild karakteriserar världen bätt-
re än den där en gränspolis granskar ett 
pass, skrev den tyske filosofen Dieter 
Hoffmann-Axthelm i början av 90-talet. 
Om en enda scen skulle fånga världen i 
dag, ett och ett halvt decennium senare, i 
början av det tredje millenniet, är det ut-
an tvekan bilden av kroppar, hopklämda 
mellan lastpallar, i en långtradare. Bilden 
är tagen med hjälp av stora röntgenap-
parater vid gränsen som skiljer den rika 
världen från den fattiga. Den synliggör 
de osynliga, de utan papper, de som är på 
fel sida om gränsen: de ‘illegala’. Rönt-
genbilden visar den vita människokrop-
pen naken mot den mörka bakgrunden. 
På ett metaforiskt sätt framställs män-
niskokroppen som avklädd också sina 
politiska rättigheter. En avpolitiserad fi-
gur som förkroppsligar vad den italien-
ske filosofen Giorgio Agamben benämnt 
homo sacer. Homo sacer personifierar 
det avpolitiserade livet, eller med Agam-
bens ord; ‘det nakna livet’, som skiljer 
sig från den politiserade livsformen, ut-
tryckligen gestaltad i medborgarskapet. 
Detta handlar om hur den suveräna mak-

ten upprätthåller eller upphäver gränsen 
mellan medborgarskap och ‘det nakna 
livet’. Det moderna medborgarskapet är 
grundat på medlemskap i en nationalstat; 
medborgarskap och nationalitet förstås i 
juridiska sammanhang som synonymer. 
Det moderna medborgarskapet har för-
vandlats från medlemskapet i ett lokalt 
politiskt samfund i antikens Aten till 
en translokal och global kulturell form 
av medlemskap, ”en föreställd gemen-
skap”. Denna form av statsmedlemskap 
är grunden för en världsordning som ka-
tegoriserar och territorialiserar männi-
skor i nationella (medborgar)enheter. En 
följd av denna världsordning är att natio-
nellt medlemskap har blivit ett ‘naturligt’ 
tecken för mänsklighet. Röntgenbilden 
av immigranter ‘utan papper’, upptäckta 
av gränspolisen, exponerar denna världs-
ordnings brutalitet och våld mot dem 
som befinner sig utanför staternas regle-
ringssystem.

Hur ser världen ut utifrån de illegala in-
vandrarnas blick? Hur skildrar de själva 
sin värld? 

Migrationsforskningen lider brist på 
just livserfarenheter av en illegal mig-
ration. Detta kanske beror på att forsk-
ningen har begränsats sig till textform. 
Att fånga dessa individers erfarenheter 
i visuell form är vad detta projekt syftar 
till.  

        Paolo Favero och Shahram Khosravi

Close up: det nakna livet
Paolo Favero och Shahram Khosravi – socialantropologer

Shahram Khosravi
Född: 1969
shahram.khosravi@ceifo.su.se 

”För sina projekt och videoproduktioner 
som bearbetar och med starkt konstnärligt 
uttryck gestaltar antropologiskt forsknings-
material om utsatta människor i vår samtid”.

Paolo Favero
Född: 1966
paolofavero@yahoo.com        

2005
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”För projektet Det transversala språket 
med dess idérika undersökning av gränser 
och överlappningar mellan poesi, vetenskap 
och konst.”

Hanna Hallgren – genusforskare och poet

Det transversala språket

Hanna Hallgren
Född: 1972
hnhl@algonet.se             

Theory is corporeal, bodily, literal, figura-
tive, not metaphorical. One cannot know 
properly, or even begin to understand, 
that towards which one has no affinity. 
(Rosi Braidotti, Nomadic Subjects)

Ännu en gång när jag ska börja skriva 
en text blir jag avbruten av den femton år 
gamla katten Snäckan. Hon vill – uppen-
bart – bita i min hand (hon saknar näs-
tan tänder) medan hon ligger på rygg och 
jabbar med tassarna. Utfällda klor; de är 
långa, de har bett. Vårsolen går in över 
henne och den vita trasmattan som jag 
bar hem i ryggsäcken från Portugal. Det 
var samma sommar som jag läste (red.) 
Judith Halberstam och Ira Livingstons 
Posthuman Bodies. En sommar av sepa-
ration och panikångest. Eller att plocka 
blåbär, blåmogna mellan myggen. Tiden 
läker alla sår. De sår som existerar i tid. 
Jag söker ett språk som håller för mitt liv. 
Ett med bärkraft, bärsaft, blodutgjutelse: 
ett språk som paraciterar hjärtslag, vi-
sionärt sett. Det ska vara ansvariggjort, 
d.v.s. kött-tjudrat. Bokstaverat genom 
händerna. To write is to become. Not to 
become a writer (or a poet), but to beco-
me, intransitively. Det kan vara en resa 

mellan diskurs, enklav, kontext, figura-
tion, deliberativa principer och brosk-
knutor i händerna som saknar mening så 
länge de inte värker, växer. Jag undrar när 
tiden är mogen för en öppet lesbisk ärke-
biskop? När får vi vår första svarta stats-
minister? Vilka utgör idag, för att citera 
Johan Jönsons Collobert Orbital, Sveri-
ges mest effektiva avföringsarbetarklass? 
Jag undrar: kan en klassresa göras utan 
självförakt – för den man/kvinna var, för 
den man/kvinna blivit? Jag undrar också: 
finns det någon kvinna någonstans i värl-
den som inte blivit sexuellt trakasserad 
eller antastad? Och då tänker jag inte på 
ett strukturellt plan, utan ytterst konkret, 
d.v.s. fysiskt/kroppsligt – t.o.m. ända in i 
själen. Att jag inte känner någon, behö-
ver ju inte (rent deduktivt, metonymiskt) 
betyda att hon inte finns eller har funnits 
eller kommer att finnas. Eller att hon kan 
artikuleras, med en värld omkring sig. 
T.ex. att skriva fram henne s.a.s. i förväg 
(jag tänker på Luce Irigarays gudomliga 
generation, en ny kvinna, en ny man). 
Gryningen slirar. Annorstädes glittrar: 
jag ska måla hela världen, lilla mamma, 
lilla pappa, lilla katt och lilla gris. Ar-

tikulera, upptäcka. Hon faller i en djup 
sömn. När hon vaknar med färska stygn 
över bålen saknas inget revben. Inga or-
gan- eller hornhinnestölder. Hjärtat är 
större, dubbla slag, vinden blåser (från 
floderna). Någonstans mellan Eufrat och 
Tigris. Hon är ingen hjälplös, europeisk 
och vit kvinna. Ändå ska hon inte säljas 
eller försvinna i mängden. Kattkvinnan 
bär sitt språk med samma kropp som sin 
svans. Jag tror inte hon förespråkar våld, 
men skillnaden ligger i rörlighet. Talets 
självförsvar, de utspärrade klornas. Hon 
är mycket snabbare än så.

Hanna Hallgren

2005

”(…) Gryningen slirar. Annorstädes glittrar: jag ska 
måla hela världen, lilla mamma, lilla pappa, lilla 
katt och lilla gris. Artikulera, upptäcka. (…)”
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Man kan fråga sig om det är möjligt att 
bedriva forskning genom design av arki-
tektur? Att utveckla och föreslå, att be-
möta någon annans synpunkter på ett 
förslag, att samarbeta inom ett projekt 
där man delar verktygen, och förhandlar 
om både utgångspunkter, tillvägagångs-
sätt och lösningar. Är design något som 
utvecklas i en svart låda, något inspirerat 
och för en utomstående obegripligt? Kan 
själva processen vara viktig att förstå för 
någon annan än den som genomgått den? 
Hur viktigt är det att själv bli medveten 
om hur man kommit fram till en lösning, 
och vad den egentligen innebär?

Jag och många av mina kollegor ser arbe-
tet med arkitektur som en undersökande 
verksamhet där gestaltningsarbetet blir 
ett verktyg för att förstå olika fenomen. 
För oss är det särskilt intressant att för-
stå teknikens kulturella betydelse, och 
dess påverkan på vår omgivning, sociala 
mönster och kreativa processer. I mina 
projekt tillåts produktionsteknologi, re-
sponsiva system och medierade miljö-
er samverka för att skapa nya rumsliga 
möjligheter. Designprocessen kring nya 
tekniker skapar nya förutsättningar för 
arbetet med arkitektur och kräver ett för-
hållningssätt och en arbetsmetod som är 

utforskande. Det har varit viktigt för mig 
att verka inom flera fält, som egen verk-
sam arkitekt, inom ramarna för ett större 
arkitektkontor, och inom undervisning 
och experimentell verksamhet kopplad 
till arkitekturskolorna.

På detta sätt kan man beskriva arbetet 
som innovationsdrivet.  En sådan design-
process kan exempelvis innebära att ett 
projekt inleds genom ett intresse för ett 
fenomen, en teknologi eller ett material, 
utan en klar bild av slutmålet. Steg för 
steg undersöks olika möjligheter och suc-
cessivt formas projektets kvaliteter och 
begränsningar. Prototyper är viktiga be-
ståndsdelar, som i mitt arbete kan bestå 
av fysiska eller digitala modeller, ritning-
ar eller till och med uppsättningar av reg-
ler. De viktigaste egenskaperna hos dessa 
är att de kan förändras och justeras, att 
de blir specifika med sina egna regler och 
funktioner, och att de kan fungera som 
en gemensam plattform för flera perso-
ners kreativa arbete. Det färdiga förslaget 
i ett enskilt projekt kan ses som den sista 
av ett stort antal besläktade prototyper.

Om man betraktar detta arbete inom ra-
marna för vad som ofta kallas konstnär-
lig forskning blir två frågeställningar 
särskilt viktiga. Arbetet undersöker den 

effekt nya teknologier, metoder och ma-
terial har på vår omgivning. Samtidigt 
blir den designprocess som tillämpas 
en undersökning av hur arkitekter och 
formgivare kan arbeta inom dessa nya 
territorier. Enskilda moment i designar-
betet kan även bli intressanta referenser 
för mer konventionellt arkitektarbete, där 
exempelvis just modeller för samarbeten 
ofta är mycket outvecklade. För att de er-
farenheter som görs under dessa design-
processer skall kunna förmedlas till ut-
omstående krävs även att arbetsgången 
innehåller en kontinuerlig kritisk reflek-
tion och dokumentation, vilket jag an-
ser även borde gälla för allt designarbete,    
experimentellt såväl som konventionellt.

Jonas Runberger

Jonas Runberger
Född: 1969
www.runberger.net
jonas@runberger.net

”För sitt nyskapande arbete med sambanden 
mellan arkitekturpraktik, designprojekt och 
designbaserad forskning”.

Jonas Runberger – arkitekt

Medverkande design
2005

Överst: ”PARCEL. Responsivt väggpanelsystem utvecklat  
inom forskningsgruppen Krets 2004. Fotograf: Daniel Norell”

Ovan: SAPS. Rumsligt mediakoncept utvecklat av ssark  
medialab och Splintemind 2004. Fotograf: Jonas Runberger

Vänster: Showunit. Möbel för visning av videokonst formgi-
ven för Riksutställningar 2003. Fotograf: Olof Wallgren
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Picasso lär ha sagt att alla människor 
försöker förstå konst, men ingen försöker 
förstå näktergalens sång. Och vi får anta 
att han menade att misstaget var att för-
söka förstå konst – inte att vi borde an-
stränga oss mer för att förstå fågelsången. 
Kanske hade han rätt – varför måste allt 
vara så komplicerat? Kan man inte bara 
acceptera livets vackra mysterier? Sam-
tidigt måste man konstatera att världen, 
och kanske i viss mån även konsten, idag 
är komplicerad – att låtsas som något an-
nat framstår numera som naivt och ro-
mantiskt. Det tycks som om vi för alltid 
har förlorat vår oskuldsfulla tro och för-
mågan att vara ett med naturen. Och även 
denna uppfattning, en slags sorg över det 
förlorade paradiset, den oskuldfulla tiden 
före syndafallet, då vi åt av kunskapens 
frukt – är något romantiskt. 

Henrik   ssons konst kretsar bland an-
nat kring att försöka förstå fåglarnas sång. 
Hans verk har karaktären av naturveten-
skapliga experiment. Med hjälp av avan-
cerad teknisk utrustning, ofta små be-
vakningskameror, studerar han naturen 
och framför allt olika djurarter och deras 
beteenden. De filmer och ljudupptagning-
ar, ibland direktsända, som sedan presen-
teras i hans utställningar är också försök 
att kommunicera. Håkansson tycks vilja 
synliggöra naturen – som kulturvarelsen 
människan har ett alltmer distanserad 
förhållande till. Och kanske vill Henrik 

Håkansson även upprätta en kommuni-
kation med detta andra: djur och natur. 

All den tekniska utrustning med vilken 
Håkansson observerar och även i utställ-
ningar visar naturen utgör också en på-
taglig kontrast till denna. Samtidigt som 
den gör det möjligt för oss att komma 
närmare djuren och naturen, synliggör 
tekniken också den distans vi har till na-
turen. Vår upplevelse av den är medierad. 
199� skapade Henrik Håkansson en mil-
jö för puppor och fjärilar i den Nordiska 
Paviljongen i Venedig. Han berättar att 
de flesta besökare föredrog att se på de 
tevemonitorer som visade bevakningska-
merornas bilder, snarare än att se direkt 
på naturen. Är bilden av verkligheten in-
tressantare än den oförmedlade verklig-
heten? Blir något betydelsefullare när det 
hamnar på teve? Mikrofonerna och ka-
merorna som omger insekterna och dju-
ren i Håkanssons verk kan föra tankarna 
till politiker och filmstjärnor i en press-
konferens. Naturfilmer och program i te-
ve uppmärksammar ofta hur en särskild 
djurart eller ett ömtåligt ekologiskt sys-
tem är hotat av människans framfart.

Henrik Håkanssons observationer av djur-
världen skiljer sig dock från naturpro-
grammen på teve. Där uppvisas natu-
rens mest dolda mirakel – valar föder 
sina ungar i ishavet, en groda i regnsko-

gen slänger ut sin tunga mot en fluga – i 
ultrarapid. Scener som bara varar några 
sekunder men som tagit månader, kanske 
år för ett filmteam att upptäcka, komma 
nära och fånga på film. Ofta ledsagas 
dessa bilder av en röst som förklarar vad 
vi ser, varför djuren beter sig som de gör 
– ofta också att de är hotade, utdöende. 
Allt är tillgängligt och förklarat. I Hen-
rik Håkanssons verk saknas förklaring-
arna till vad vi ser eller hör. Inte heller är 
bilderna tillrättalagda och redigerade på 
samma sätt. Betraktaren får snarare själv 
ikläda sig rollen som forskaren som får 
vänta, observera och försöka förstå. Den 
vetenskapliga metoden i många av Hå-
kanssons verk utesluter inte att de har en 
starkt suggestiv karaktär.

Magnus af Petersens

”För sitt utforskande och dramatiserande 
av biologisk mångfald i installationer och  
dokumentärer som inbjuder till reflexion 
över vår livsstil i förhållande till naturen.”

Henrik Håkansson – bildkonstnären

Förstå näktergalens sång

Henrik Håkansson
Född: 1968

2004

Ovan: Midnight At Noon (Myotis natterei) 
The Batlab sessions, Tübingen June.26, 2002. 2002–2004. 

Vänster: May,12.2002(Luscinia megarhyncos). Video still.
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Som arkitekt har jag i mitt gestaltnings-
arbete varit intresserad av hur t.ex. en 
verksamhet, ett material eller en kon-
struktion, struktur kan bli informerad. 
Med att informera menas här att inbäd-
da eller inlemma för att förstärka, för-
ändra eller förvränga arkitekturkonven-
tioner. För att kunna ta till vara på den 
kunskap som produceras under detta ge-
staltningsarbete har jag undersökt hur en 
konvention, en process, ett objekt eller en 
geometri på olika sätt kan informeras, i 
en nästan bokstavlig bemärkelse. Fokus 
har legat på att utveckla rigorösa tekni-
ker för just denna informeringsprocess. 
Detta arbete genererar en mycket precis 
kunskap och har blivit ett verktyg för att 
titta på både historiska processer såväl 
som samtida och framtida utvecklings-
möjligheter.

Konventionen blir en generator men 
som under studiets och gestaltningsar-
betets gång kanske förloras som referens 
och ’ny’ kunskap genereras. Denna infor-
meringsprocess kan ses som en form av 
prototyptillverkning, en produktion av 
kunskapsprototyper. En prototyp är ing-
en slutgiltig produkt utan något som kan 
modifieras och moduleras.

I mitt arbete inom arkitektur- och de-
signgruppen servo har jag arbetat med 
experimentella prototyper och installa-
tioner i utställningssammanhang och har 
nyligen vidareutvecklat dessa prototy-
per för mer traditionella arkitekturupp-
drag. Galleriet och utställningsrummet 

har medvetet använts som laboratorium 
för arkitekturundersökningar i olika ska-
lor; den individuella, den sociala och den 
urbana skalan. Det har möjliggjort ett 
konceptuellt och materiellt experimen-
terande. Utställningarna har på det viset 
fungerat som en sorts snabba kunskaps-
prototyper och komplementerar därmed 
arkitekturens för övrigt tröga och lång-
samma processer. Det färdiga projektet, 
prototypen eller utställningen fungerar 
hela tiden som mål men det centrala har 
varit hur den kunskap som genereras kan 
formuleras, bearbetas, arkiveras och spri-
das.

Servos undersökande intresse för rela-
tionen mellan teknologi och arkitektur, 
liksom dess materiella och sociala im-
plikationer, fokuserar på det komplexa 
gränssnittet mellan digitala media och 
själva arkitekturpraktiken. Nya medier 
påverkar inte bara design- och produk-
tionsprocessen utan hela design- och ar-
kitekturverksamheten och komplicerar 
den traditionella föreställningen kring 
upphovsmannen. Ny teknologi har radi-
kalt transformerat idén om konstnärligt 
upphovsmannaskap, en större kulturell 
företeelse som tar sig tydliga uttryck i 
bl.a. musikkultur, filmproduktion, bilin-
dustrin. Servos projekt lånar konsekvent 
metoder, kontexter och teknologier från 
angränsande discipliner för att informera 
och irritera arkitekturprocessen och den 
konstnärliga undersökningen, samt gene-
rera nya tankeverktyg och angreppssätt. 

I mitt arbete inom servo, där digitalt 
gestaltade och industriellt producerade 
fysiska miljöer möter programmerade 
elektroniska system ses hårdvara såväl 
som mjukvara som olika grader av ma-
terialitet. Huvudsaken har här inte varit 
det fysiska objektet, utan generandet av 
en ny form av materialitet (realtid) ge-
nom mötet eller interaktionen mellan be-
sökare och objekt.

Urbantoys (Interaktiv 3D designmiljö 
för Internet) och Lattice Archipelogics 
(arkitekturinstallation) såväl som Dark 
Places (utställningsarkitektur/infrastruk-
tur för film-, video- och stillbildskonst) 
är projekt som ingår i en större undersök-
ning kring performativitet, materialitet, 
olika former av alltmer subtila kollabora-
tiva modeller. En undersökning där även 
kod och information blir materiell, och 
fungerar förstärkande. På det viset bildar 
projekten olika variabla och responsiva 
tillstånd av materialitet.

Ulrika Karlsson

”För sitt idérika studium av nya media  
och deras komplexa påverkan på det  
konstnärliga undersökandet liksom  
design- och arkitekturprocessen.”

Ulrika Karlsson – arkitekturforskare och designer 

In-formering
 

Ulrika Karlsson
Född: 1966
www.s-e-r-v-o.com

2004

Överst:Dark Places, 2006. Utställningsarkitektur för film-, video- och stillbildskonst, Servo
Curator: Joshua Decter
Vänster: Lattice Archipelogics, 2002. Responsive cellulär ljusstruktur
Servo in collaboration with Smart Studio/Interactive Institute
Ovan: Urbantoys, 2000-2003. SLA prototyp, Servo
Ovan höger: Urbantoys, 2000-2003. Interaktiv 3D designmiljö för internet, Servo
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För mig som tonsättare är det nödvändigt 
att kombinera de senaste rönen inom ve-
tenskap med ett konstnärligt uttryck för 
att kunna spränga nya gränser. För att 
musiken som konstart inte skall stagne-
ra inom sina redan utstakade ramar utan 
utvecklas, krävs nya infallsvinklar. I mitt 
fall är det den tonpsykologiska forskning-
en som inspirerat till nytänkande och det 
är min förhoppning att mitt arbete skall 
inspirera fler att utforska den musikaliska 
världen utanför vår kulturella och histo-
riska kontext. 

Med mina resultat och verktyg vill jag 
visa att elektroakustisk musik i kombina-
tion med tonpsykologisk forskning kan 
generera nya harmoniska dimensioner, 
baserade på tingens akustiska egenskaper.

Vad är dissonans och konsonans? Hur 
bygger man nya skalor och hur skapar 
man ny harmonik?
I den västerländska musiken används i dag 
ett mycket begränsat urval av ljudfram-
kallande objekt som instrument. Dessa 
instrument alstrar ljud med en inneboende 
fysikalisk regelbundenhet med enkla tal-
förhållanden, s.k. ”harmoniskt spektrum”, 
som utforskades och förklarades redan av 
Pythagoras. 

Vår västerländska skala är anpassad till att 
fungera på ett tillfredställande sätt med det-
ta harmoniska spektrum och de instrument 
som alstrar detta, t.ex. stränginstrument, 
blåsinstrument samt den mänskliga rösten.

De flesta människor är numera så vana vid 
dessa instrument och den tempererade 
västerländska skalan att vår uppfattning 
om vad som är harmoniskt framstår som 
naturlagsbunden. Vi glömmer bort att vi 
i själva verket lyssnar på och värderar mu-
sik utifrån en rent kulturell och historisk 
kontext. I naturen och överallt runtom-
kring oss finns faktiskt mängder av andra 
skalor och harmonier som väntar på att 
bli upptäckta och utforskade.

Ny harmonik med nya skalor
Ljudframkallande objekt med ett annat 
slags övertonsspektrum än det harmo-
niska, t.ex. kyrkklockor, låter ofta illa el-
ler falskt när de spelas med västerländska 
samklangsintervall. Vad beror det på?

Det har en fysikalisk förklaring och 
har bl.a. att göra med hur övertonerna 
relaterar till varandra i ljudstyrka och 
s.k. kritisk bandbredd. Om man i stäl-
let skapar en skala som tar fasta på det 
ljudframkallande objektets övertonsspek-
trum kan man få samklangen att låta 
konsonant ur ett vetenskapligt tonpsy-
kologiskt perspektiv. På så sätt kan man 
arbeta med harmonik även med ljud som 
inte passar in i den västerländska ska-
lan, och helt plötsligt öppnar sig ett nytt 
klangligt universum.

För att kunna utforska dessa nya har-
monier måste vi lägga våra gamla instru-
ment åt sidan. 

Klangstenen i Håga
Med hjälp av de datorprogram jag an-
vänder är det idag möjligt att få fram 
en representation av ett ljuds bestånds-
delar i detalj och på mikronivå. Utifrån 
denna representation studerar jag ljudet 
och analyserar dess beståndsdelar, dess 
övertonsspektrum. Utifrån den senaste 
forskningen inom psykoakustik utfors-
kar jag sedan olika ljuds möjligheter till 
konsonanta samklangsintervall och ska-
par först en skala och sedan en harmonik 
som fungerar för just de ljuden.

Musikstycket Klangstenen i Håga, som 
är baserat på ljudet från en s.k. klangsten 
från en bronsåldersboplats, är kompone-
rat på detta sätt inom ramen för stipen-
diet från Skapande Människa.

Stipendiet har gjort det möjligt för 
mig att utveckla mina teorier och omsätta 
dem i praktisk tillämpning.

Paulina Sundin

”För sitt nyskapande arbete i utforskande  
av nya skalor och harmoniska system  
baserade på tingens akustiska egenskaper 
och förverkligade i elektroakustisk musik”

Paulina Sundin – tonsättare och musikforskare 

Bortom Pythagoras

Paulina Sundin
Född: 1970
www.paulinasundin.com
paulina_sundin@yahoo.com

2004

Ovan:
Klangstenen i Håga. Vad döljer det sig för harmonier i denna sten som  
man kan förmoda användes för rituella ändamål under bronsåldern enligt  
arkeologen Helena Victor? Hur låter de skalor man kan utvinna ur dess klang?

Höger:
”Dissonanskurva”. Först analyseras klangstenens övertonsspektrum och  
de mest intressanta frekvenserna samt deras amplituder sorteras ut. Sedan  
kan man med hjälp av en s.k. dissonanskurva (här baserad på W. A. Sethares  
modell) få förslag på skalsteg som kan vara lämpliga som samklangsintervall. 
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Med en bakgrund som fotograf inom tid-
ningsbranschen arbetar jag nu till största 
delen med egna idébaserade konstprojekt, 
vanligtvis gestaltade i form av fotografier 
eller filmer/videor. I mitt konstnärskap 
intresserar jag mig för samhällsrelatera-
de frågeställningar eller fenomen, såsom 
massturism, manlig homosocialitet och 
vårt förhållande till elektricitet. Att utfors-
ka och tänja på fotografiets/filmens grän-
ser, både tekniskt och perceptuellt, samt 
relationen mellan verklighet och represen-
tation är frågeställningar jag ständigt åter-
kommer till. För mig ligger fotografiets/
filmens styrka i dess ”verklighetslikhet” 
och dess oöverträffade förmåga att förfö-
ra betraktaren. Denna visuella dragnings-
kraft försöker jag utnyttja för att locka be-
traktaren att reflektera över verkets djupare 
innebörd, med en strävan att vara mång-
tydig men ändå precis i uttrycket. En sub-
til, litet torr och ibland ironisk humor finns 
också med som en viktig del i mina verk. I 
gestaltningen försöker jag använda mig av 
hela utställningsrummet och bryta mot det 
konventionella sättet att visa bilder. Foto-
grafierna eller filmen ingår då istället som 
en del av en större installation. Jag arbe-
tar gärna med mina konstprojekt under en 
längre tidsperiod, gärna med flera paral-
lellt, och har utarbetat en arbetsmetod som 
i viss mån liknar vetenskaplig praktik. Ib-
land utgår jag från ett ämne och anpassar 
gestaltningen därefter, ibland är formen 
relativt färdig medan innehållet fördjupas 
efterhand. Jag är intresserad av både ve-
tenskapens och konstens sätt att beskriva 
verkligheten och inspireras framför allt av 
litteratur och film.

När jag 2003 fick stipendiet Skapande 
människa, arbetade jag med konstprojek-

tet ”Ett avgörande ögonblick” på den två-
åriga utbildningen Konstlab Valand vid 
Konsthögskolan Valand i Göteborg. Jag 
ville framställa en bild som täckte in he-
la synfältet, där betraktaren skulle kunna 
vrida sig runt och helt omslutas av bilden, 
dvs. 3�0° horisontellt och vertikalt. Med 
utgångspunkt i den franske fotografen 
Henry Cartier-Bressons ”Det avgörande 
ögonblicket” skulle mina panoramor fry-
sa en del i ett händelseförlopp, utan att va-
ra visuellt avgörande på samma sätt som 
Cartier-Bressons bilder. I ” Ett avgörande 
ögonblick 1” från 2004 var jag speciellt in-
tresserad av att gestalta människor som får 
en avgörande idé eller insikt och ville för-
söka få betraktaren att själv uppleva något 
avgörande inför bilden. Panoramat visar 
åskådarna till en vaktavlösning vid Stock-
holms slott, men till skillnad mot många 
andra bilder av folkmassor är kameran inte 
upphöjd, utan placerad i ögonhöjd, ca 1�0 
cm över marken. Förhoppningsvis fram-
står också människorna närmast kame-
ran mer som individer än som folkmassa 
när man betraktar bilden. Av själva avlös-
ningen syns ingenting – en ritual som i viss 
mening förlorat sin betydelse, men nu har 
ersatts av massturistens ritualiserade bete-
ende. Jag tillverkade en cylindrisk träkon-
struktion, 300 cm hög och 1�5 cm i diame-
ter, med panoramat monterat på insidan. 
Betraktaren kan stiga in i rummet genom 
en dörr och omslutas av ett nästan heltäck-
ande panorama, 3�0° horisontellt och 1�0° 
vertikalt. Stipendiet finansierade en stor 
del av projektet, som ännu inte är avslutat. 
Förhoppningsvis kan jag framställa en se-
rie om tre till fem bilder som alla relaterar 
till ”Ett avgörande ögonblick”. 

Jag anser att den konstnärliga forsk-
ningen vid konsthögskolorna måste skilja 

sig från den forskning som bedrivs inom 
humaniora för övrigt. Högskolorna bör 
tillsammans utforma kriterier för hur 
doktorandutbildningen ska se ut. Den 
konstnärliga forskningen bör innehålla 
dels en konstnärligt gestaltande del, som 
kan presenteras i form av en utställning 
och dels en självreflexiv del, där konstnä-
ren beskriver sin arbetsprocess eller me-
tod. Det kan finnas en viss risk att det 
växer fram ett akademiskt konstfält som 
står utanför övriga konstvärlden, men 
samtidigt är det viktigt att konsten finns 
med på så många arenor som möjligt.

Konstnärer som arbetar projektinriktat 
med samhällsfrågor tror jag kan lära sig 
mycket av vetenskapliga metoder, som t.ex. 
källkritik, deltagande observation, narrato-
logi etc. Vetenskapen kan å andra sidan lära 
sig av konsten att tänka i större perspektiv 
och mindre nyttoinriktat. För att nå ut med 
forskningsresultaten till en större grupp 
människor skulle konstnärer kunna ut-
veckla alternativa presentationsformer, in-
om både naturvetenskap och humaniora. I 
framtiden kommer kanske konstnärer och 
forskare på lika villkor samarbeta i tvärve-
tenskapliga forskningsprojekt.

Nils Agdler

”För sitt idébaserade konstnärliga arbete 
med samhällsrelaterade frågor där han  
utforskar och tänjer fotots och filmens  
gränser både tekniskt och perceptuellt.”

Nils Agdler – bildkonstnär

Nils Agdler
Född: 1969
nils.agdler@swipnet.se

Ett avgörande ögonblick
2003

Ovan: ”Ett avgörande ögonblick 1”, cylindrisk rendering, 2004, C-print, 250x550 cm. 

Vänster: Exteriör dokumentation av ”Ett avgörande ögonblick 1”, 2004, C-prints, 5 st 
110x250 cm, monterad i en cylindrisk laminerad träkonstruktion, höjd 300 cm, diameter 175 cm.

Nedan: Interiör dokumentation av ”Ett avgörande ögonblick 1”, 2004, C-prints, 5 st 110x250 
cm, monterad i en cylindrisk laminerad träkonstruktion, höjd 300 cm, diameter 175 cm.
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Hur påverkar tekniken vårt sätt att kom-
municera? Vad kommunicerar tekniken, 
och vilka nya metaforer skapas genom den 
nya tekniken?

Detta är frågor som jag arbetar med. 
Ibland involverar mina verk ny teknik, 
och ibland bara tecken för teknik, attrap-
per etc. Jag vill i mitt arbete synliggöra 
hur teknik och medier påverkar vårt sätt 
att tänka och vilka konsekvenser detta 
medför för oss.

Genom att ställa olika tekniker och 
språkområden mot varandra, eller genom 
att kombinera språkområden och tekni-
ker som vanligen inte möts, söker jag ge 
en ny och djupare förståelse för dem.

I verket ”Yucca Invest Trading Plant” 
har jag använt sig av bioelektronik och da-
tormjukvara för att bl.a. representera pa-
ralleller mellan ekonomiska och biologis-
ka termer (tillväxt, branching, etc.) och 
konsekvenser (cancer, överhettning, över-
gödning, grön kvist):

En Yuccaplanta är en i sig perfekt ekono-
misk skapelse. Den har ett minimum av 
förslösade resurser, den strävar efter att 
maximera den egna organismen och den 
bedriver en fullständigt miljövänlig verk-

samhet. Ett föredöme för vilket företag 
som helst. Vad skulle hända om man utö-
kade dess aktionsfält från att gälla endast 
den egna organismen till att omfatta hela 
den globala börsorganismen? Jag kopplade 
upp palmen via Internet och lät dess elek-
triska spänningar styra köp- och säljråd 
på fondbörsen. Yuccans belöning blev vid 
positivt resultat vatten och ljus, vid nega-
tivt resultat – ingenting. Den agerade helt 
enligt marknadens principer, och ambi-
tionen var att via denna feedback skapa en 
betingad tradingreflex hos växten.

NASDAQ vocal index är ett körverk för åt-
ta till tjugofyra stämmor där varje stäm-
ma representerar en aktie på NASDAQ 
börsen i New York (stort företag djup 
stämma etc.). Körverket uppförs i real-
tid via Internet, så att när en affär görs 
i New York så sjungs en ton i Tirana. I 
ena änden av verket det mest opersonliga 
– fondbörsen – som ändå omärkligt på-
verkar alla människors tillvaro, färdas via 
teknologi, Internet, mjukvara, och koder 
– indexgrafer, programspråk, notskrift i 
ett partitur, till det kanske mest person-
liga – den mänskliga rösten.

New York till Tirana, i Albanien. Me-

delålders traders i kostym till åtta musik-
studerande tjugoåringar (han som sjung-
er Microsoft heter faktiskt Elvis). Tankar 
om att musiken kan reduceras till ren 
matematik framfördes redan av Pytha-
goras. Matematiken är ju vetenskapens 
språk. Är ekonomins svängningar också 
(som det hävdas av t.ex. folk som sysslar 
med teknisk börsanalys) avhängig av rena 
matematiska mönsterförhållanden? Kan 
vi förutsäga ekonomiska trender och ten-
denser på bas av empiriska och matema-
tiska analyser? Och i så fall (vill jag då 
fråga), svänger de? 

 Ola Pehrson

”För sitt idérika arbete med att skapa  
poetiska jämförelser och metaforer för 
möten mellan biologi, ekonomi, musik  
och informationsteknik”

Ola Pehrson – konstnär och vetenskapsteoretiker

Vocal index

Ola Pehrson
Född: 1964
www.olapehrson.com

Ola Pehrson avled i en  
tragisk olycka våren 2006.

Redaktionen

2003

Ovan: Yucca Invest Trading Plant

Vänster: Nasdaq Vocal Index
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Presentation
Under senare delen av 90-talet kartlades 
större delen av människans arvsmassa, 
det s.k. genomet. Informationen motsva-
rar den textmängd som ryms i 800 biblar. 
Men vad betyder det? Och när vi vet vad 
det betyder: hur ska vi använda denna 
kunskap? Och vad händer när den här 
tekniken t.ex. används för att förlänga li-
vet: vad skulle ”evigt liv” ha för effekt på 
vårt samhälle ur ett ekonomiskt, religiöst 
och politiskt perspektiv? 

Pjäsen Pleasure Islands utspelar sig på 
Island och kretsar kring det faktiska gen-
forskningsföretaget DeCode som eta-
blerades i början på 90-talet i Reykjavik 
och ett barn som genetiskt sett inte lik-
nar något annat barn. Till skillnad från 
barn med diagnosen progeri – som inne-
bär att man åldras i förtid – så lider detta 
barn av motsatsen: han åldras onormalt 
långsamt. I pjäsen intresserar sig företa-
gen Genome och Ageon för barnet men 
utan att de är medvetna om det bevakas 
de av den hemliga organisationen TMT 
– The Millenium Trust, som i århundra-
den haft som uppgift att värna och skyd-
da barn som föds med särskilda gåvor.

Pjäsen får sin urpremiär i januari 200� 
på Nationalteatern i Reykjavik i regi av 
Mária Ellingsen. Stockholms Stadsteater 
har även köpt rättigheterna.”

Arbetsprocess
Arbetet med denna pjäs påbörjades för 

fem år sedan. Efter en researchresa till 
Reykjavik har pjäsen långsamt vuxit fram 
i samarbete med Karin Bojs, vetenskaps-
redaktör på Dagens Nyheter, kontakter 
med Svenska Gentekniknämnden och 
teaterdramaturger/regissörer på Natio-
nalteatern i Reykjavik. 

Att arbetet tagit så lång tid att genom-
föra har med pjäsens ämne och miljö att 
göra: det har varit en ambition att vara 
så korrekt som möjligt vad gäller dels is-
ländsk politik, historia och geografi såväl 
som att göra den vetenskapliga aspekten 
av pjäsen så trovärdig som möjlig. 

Fem scener ur pjäsen framfördes i regi 
av Carolina Frände den 14 oktober 2004 
som en inledning till en konferens om 
bl.a. genetisk registrering som regering-
ens Gentekniknämnd arrangerade i Ro-
senbad/Andra kammarsalen. Det var ett 
viktigt steg, en första prövning av materi-
alet. Sedan har arbetet gått vidare i sam-
arbete med Stockholms Stadsteater och 
Nationalteatern i Reykjavik. I augusti 
2005 arrangerade Nationalteatern en tre 
dagar lång workshop i Reykjavik där ma-
terialet granskades. Efter ett par omar-
betningar är nu manuset klart och Stock-
holms Stadsteater arrangerar en intern 
läsning av pjäsen den 15 september 0�.

Skapande Människa
För mig som dramatiker innebar stipen-
diet från Stiftelsen Skapande Människa 
en viktig uppmuntran att fortsätta detta  

arbete. Stipendiet har även givit mig möj-
lighet att ta tjänstledigt från mitt arbete 
som dramaturg på Dramaten för att fär-
digställa texten.

Framtiden
Jag tycker att det varit en spännande re-
sa att undersöka relationen konst/veten-
skap och är rätt säker på att jag kommer 
att återkomma till ämnet i framtiden. 
Även det arbetssätt som jag utvecklat i 
och med manusarbetet med ”Pleasure Is-
lands – Det oupptäckta landet”, d.v.s. ett 
mer journalistiskt arbetssätt där det do-
kumentära varit en inspirationskälla, är 
något som jag har för avsikt att utveck-
la vidare. Jag har nyligen, på uppdrag 
av Dramaten, skrivit en pjäs som heter 
”Sparven från Minsk” som bland annat 
handlar om skadeverkningarna i Belaurs 
efter Tjernobyl-olyckan. Mitt nästa pro-
jekt är en pjäs om demokratins ställning i 
Europa av idag 
 Jacob Hirdwall

”För ett idérikt arbete som syftar till  
att i dramatisk form gestalta existentiella  
frågor med utgångspunkt från vetenskapliga 
landvinningar inom genforskning och  
genterapi.”

Jacob Hirdwall – dramatiker 

Pleasure Islands  
– det oupptäckta landet

Jacob Hirdwall
Född: 1967
www.jacobhirdwall.com
jacob.hirdwall@chello.se

2002

Island. Foto: Rudy Hemmingsen/Scanpix
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Människan är utlämnad åt att förstå verk-
ligheten, att tolka den, att skildra och be-
mästra den genom konst och vetenskap. 
Vetenskapliga analyser inbegriper subjek-
tiva element men är underställda generel-
la  kriterier. Konstnärliga tolkningar föl-
jer friare lagar. Föreningen av konst och 
vetenskap har en historia som sträcker 
sig tillbaka till antiken, med speciellt ly-
sande perioder som den italienska renäs-
sansen. Kanske leder nutidens inriktning 
mot specialisering och snabba flöden till 
att konst och vetenskap alltmer skiljs åt?

Jag är själv utbildad i den naturveten-
skapliga disciplinen och har sedan utbil-
dat mig till arkitekt och arkitekturhisto-
riker. Från den kunskapsplattformen har 
jag gått vidare i mina undersökningar 
som forskare, formgivare och konstnär. 
Ett lärorikt exempel ur min forskning 
är hur arkitekten Le Corbusier lyckades 
integrera matematik i sitt arkitektonis-
ka skapande utan att själv ha några stör-
re matematiska kunskaper. Det faktum 
att han  hade användning av matemati-
ken fick honom att fundera kring de eg-
na metodernas allmänna giltighet. Han 

tänkte sig att det som var ett användbart 
verktyg för honom själv också borde va-
ra det för andra. Men även om han själv 
förenade konst och vetenskap på ett me-
ningsfullt sätt i sin verksamhet, så gjor-
de han en ovetenskaplig extrapolering av 
den egna erfarenhetens generella räck-
vidd. Han förstod att underkasta sig det 
konstnärliga skapandets lagar, men inte 
vetenskapens. 

Att utveckla relationen mellan konst och 
vetenskap är enligt min erfarenhet en 
krävande utmaning. Att förflytta och 
jämföra betraktelsesätt över disciplin- 
gränserna kräver goda kunskaper, ett in-
tresse för det gestaltande, och kanske 
framför allt uthållighet. Svårigheten lig-
ger också i att relationen mellan konst 
och vetenskap inte låter sig reproduceras 
genom kopiering eller upprepning – den 
behöver skapas i varje enskilt fall, den be-
höver upptäckas och utvecklas. Jag följer 
för egen del varken metoder, system eller 
principer. Jag utforskar det enskilda ob-
jektet eller den enskilda berättelsen; dess 
historia, dess språk, dess logik, dess po-

esi. Jag upplever att min största tillgång 
i det arbetet är mina kunskaper och mitt 
intresse, min egen bakgrund och histo-
ria. Relationen mellan konst och veten-
skap låter sig inte definieras, även om de 
väsentliga gränsöverskridande skeendena 
i efterhand är möjliga att kartlägga och 
beskriva. Relationen mellan konst och 
vetenskap är ett fält för undersökningar, 
ett fält att ständigt beträda på nytt. Ett 
arbete som rymmer både det långvariga 
och det plötsliga. Ett landskap för mötet 
med det outforskade. 
 Johan Linton

Verklighetens gränser
– om viljan till det outforskade

Johan Linton
Född: 1966
linton@arch.chalmers.se

Johan Linton – arkitekt och bildkonstnär

”För ett med stark integritet pågående  
arbete med att i gränssnitten mellan olika 
vetenskapliga discipliner undersöka tän-
kande och skapande såväl teoretiskt som 
praktiskt”

2002

Ovan:
Énigme (2005). Stol tillägnad den franske tänkaren Jacques Derrida – en tolkning i rostfritt stål av ett  
filosofiskt tänkande kring arkitekturen.

Höger:
Caravaggio (2002). Stol skapad utifrån den italienske barockmålaren Caravaggios verk La Deposizione (1604)  
– en undersökning av en målnings rörelse genom rummet och historien. Foto: Bengt Steneby.

Nedan:
Volym 0 (2000). Undersökning och gestaltning av rumsliga egenskaper i en nedlagd industrihall genom  
fotograferad och videofilmad installation av målningar och skulpturer. Foto: Susanne Orwar.
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Sedan jag fick stipendiet 2001 har jag ar-
betat med två större projekt. Det första, 
föreställningen ”Glauke är idag”, spela-
des i Stockholm 2002. Dess färdigstäl-
lande var direkt förknippat med stipen-
diet. I maj 2003 presenterade jag och den 
amerikanske regissören Ken Rus Schmoll 
researchmaterial till ett större föreställ-
ningsprojekt med titeln ”Mina violer, din 
mustasch”. Materialet bearbetades i en 
drygt veckolång workshop och presente-
rades i en performance som gavs vid två 
tillfällen, dels vid Södertörns Högskola  
och dels på Teater Giljotin i Stockholm. 
Projektet genomfördes i samarbete med 
Södertörns Högskola. Det fokuserade på 
ett fiktivt möte mellan tre historiska kvin-
nor: författaren och psykoanalytikern Lou 
Andreas Salomé, författaren och socialar-
betaren Bertha Pappenheim (”Anna O”) 
och filmpianisten Emilie Bardach.

I mitt arbete använder jag mig av 
strukturerad slump. Texterna skapas med 
klipp-och-klistrametod. Jag samlar text-
material från ett stort antal källor som re-
laterar till grundidén: stycken, meningar, 
ord från skönlitterära, dokumentära och 
inte minst vetenskapliga texter. Jag skri-
ver även texter som jag klipper i bitar. 
Efter att jag har skapat styckets grund-
struktur pusslar jag sedan ihop texten ord 
för ord med dessa textremsor som sprider 
sig som en mosaik över vardagsrumsgol-
vet. Nåde den som ställer till korsdrag!

På samma sätt arbetar jag och min kol-
lega och samarbetspartner, den amerikan-
ske regissören Ken Rus Schmoll, med själva 
iscensättandet eller utforskande av idéma-
terialet ur ett fysiskt/rumsligt perspektiv. 
Vi använder oss av en improvisationsme-
tod, Viewpoints, där rörelse bryts ned i nio 
enheter/variabler i tid och rum. I tur och 

ordning utforskas arkitektur, tempo, repe-
tition, varaktighet, form, relationer i rum-
met (”spatial relationship”), impulssvar 
(”kinaesthetic response”), gest och färdväg 
(”floorpattern”). De olika variablerna fogas 
samman till fria improvisationer, där skå-
despelaren i varje givet ögonblick väljer att 
utnyttja en eller flera variabler. Improvisa-
tionerna syftar till att frigöra skådespelaren 
och ensemblen från förutfattade meningar 
om hur en situation/relation bör se ut eller 
ageras. Improvisationerna utgör grunden 
för mer komplexa scenerier och hela scener 
i en färdig föreställning. I denna fas som vi 
kallar kompositionsarbete, ger vi ensemblen 
(och oss själva) kompositionsuppgifter. Ex-
empel från ”Mina violer, din mustasch”: 

Lou repeterar Der Teufel und seine Großmutter (”Fan 
och hans mormor”) med Rilke, Nietzsche, Freud et al.
Fyra skådespelare. Sju minuter lång. Alla viewpoints.
Intressant spelplats/arkitektur. Publikens placering.

Exempel på vad kompositionen ska innehålla  
(oftast ger vi minst lika många omständigheter till):
- Scenen ska börja och sluta i oändlighet 
- Ett ögonblick när man inte kan avgöra 
 om en person skrattar eller gråter 
- En misstanke som förstärks med tiden 
- Ett vackert våldsamt ögonblick 
- Plötsliga humörsvängningar 
- Hypnos
- Förutsägelser av framtiden 
- Artiga förolämpningar  
- En närvaro utanför scenen
- Extrem kontrast i två olika sammanhang
- Tecken på depraverat leverne
- Sociala koder
- En avgörande händelse i en dörröppning 
- Följande meningar:
 “Åh, vi är faktiskt inte vad vi utger oss för. 
 Vi ljög. Förlåt oss.” 
 “Du älskar ensamhet?” 
 “Visa barmhärtighet, leta inte efter mig.” 

“Lou” som nämns i uppgiften är Lou An-
dreas Salomé. ”Der Teufel und seine Groß-
mutter”, (”Fan och hans mormor”), är en 
bortglömd komedi skriven av Andreas-Sa-

lomé. Vi översatte en scen från tyskan för 
att inlemma den i vår egen föreställning.
Under arbetets gång frigör alla dessa giv-
na omständigheter fantasin och öppnar för 
okonventionella lösningar av scener, relatio-
ner och situationer. 

Ken och jag har även hållit workshops i 
Viewpoints vid bland annat mastersutbild-
ningen Art and Technology vid Chalmers i 
Göteborg. Metoden kan jämföras med hur 
man arbetar med variabler för programme-
ring av exempelvis robotar eller dataspel. 

Teater som konstgenre är resurskrävan-
de. För att utveckla nya idéer och arbeta 
gränsöverskridande behövs mer än en en-
sam dramatiker och en laptop. Ambitio-
nerna med ”Mina violer, din mustasch” 
var och är högt satta. Projektet presentera-
des vid Dramatiska Institutet, Södertörns 
Högskola och Teaterhögskolan i Stock-
holms Forskningskollegium för Konstnär-
ligt FoU i en seminarieserie med rubriken 
”Berättandet som kunskapsform i konst 
och vetenskap”. I brist på anslag vilar pro-
jektet - i väntan på att flytta in på campus 
igen. Ett ökat intresse för gränsöverskri-
dande arbete inom teatern ger hopp om att 
vi ska få se fler förutsättningslösa samarbe-
ten mellan vetenskap och teater.

Hedda Sjögren

Hedda Sjögren – dramatiker 

Nåde den som ställer till korsdrag!

”För ett precist, intelligent och humorfyllt 
sceniskt språk med ett starkt personligt  
uttryck i en förening av flera konstarter 
och teatertraditioner”.

Hedda Sjögren
Född: 1970
www.hedda.nu

2001

Ovan: Scen ur Mina violer, din mustasch.
Fotograf: Patricia Castellanos-Burén.
Vänster: Hedda som Lou.
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Konsten kan ses som tvärvetenskaplig på 
det viset att den greppar över en mängd 
olika vetenskaper samtidigt som konsten 
i sig kräver att vara obunden av de befint-
liga vetenskapliga förkunnandena. Konst 
berör och problematiserar de faktorer 
som driver samhälleliga fenomen, sam-
tidigt som den skapar nya, egna former 
både i ett mikro- och i ett makroperspek-
tiv och även i ett större globalt samman-
hang. Konst har en egen plats i historien 
och således också i framtiden. Här är det 
av vikt att använda de verktyg som ligger 
till grund för att skapa arbetsprocessen 
som konstnär och förstå att konst utgörs 
av både teori och praktik. Teorin är till 
för att inskaffa kunskaper gällande om-
världen och den verklighet man befinner 
sig i både i ett historiskt, såväl som i ett 
nutida perspektiv, men även kunskap om 
hur man ska hantera de verktyg som man 
har kunskaper om. Praktiken handlar om 
all den erfarenhet som ger teorin en me-
ning. Praktiken är det som subjektet bi-
drar med och får inte blandas ihop med 
den till sin form bundna teorin. Konst 
måste få lov att existera oavhängigt de 
influenser som teorin verkar för, varför 
det är av vikt att se konsten som tvärve-
tenskaplig men samtidigt obunden i sin 

roll gentemot redan givna interaktioner. 
Konsten i sig behöver inte heller tillhöra 
något, men kan lika väl göra det. 

Som konstnär befinner sig den yrkes-
utövande i en ständig process i förhållan-
de till sitt konstnärskap. Det är ett yrke 
i vilket lärandet och utövandet ständigt 
går hand i hand och leder till någon form 
av skapande. Att tydliggöra det unika i  
konsten kan både skapa problem för 
konstnären samtidigt som det kan sätta 
konsten i ett historiskt och vetenskapligt 
sammanhang. Problemen ligger i att kon-
sten genom yttre villkor tvingas vara pro-
duktiv, vilket kan hindra konstnären att 
utföra den viktiga komponenten praktik. 
Genom att fokus snarare läggs på det uni-
ka i praktiken, där subjektet som människa 
använder sin kreativitet, har konsten sna-
rare lett fram till sin egen vetenskap med 
komponenter av teori och praktik. 

År 2001 mottog jag stipendiet Skapande 
Människa. Som stipendiat får subjektet 
ett offentligt erkännande. Mitt konst-
närskap utgörs av de ovan nämnda kom-
ponenterna teori och praktik och att bli 
erkänd i det offentliga sammanhanget 
innebär att den konstnärliga arbetspro-
cessen, vari konstnären befinner sig, såle-

des blir en erkänd vetenskap. Konstnären 
har ett ansvar som grundar sig i att insam-
la de kunskaper som krävs för det egna 
konstnärskapet. Det offentliga ansvarar 
för att tillåta att detta kan ske. I den mån 
konstnären arbetar med teorin och prak-
tiken skapas förståelsen av olika samman-
hang. I mitt arbete har detta varit driv-
kraften. Precis som för andra vetenskaper 
som har sina grundläggande ingredienser 
vare sig de är fasta eller lösa. Oavsett vil-
ken drivkraft som berörs i en arbetsprocess 
bör det individuella arbetet vara mångfa-
setterat och reflexivt men även djupgående 
och analyserande, som för alla vetenska-
per. Konsten kan ge värden åt andra ve-
tenskaper men ansvarar för att inte utnytt-
jas i särskilda bundna syften. 

Magnus Wallin

”För sin skickliga användning av  
ny teknologi i data- och videokonst  
i suggestiva skildringar av kroppens  
och människans existentiella utsatthet”

Magnus Wallin – konstnär

Konstnärliga drivkrafter

Magnus Wallin
Född: 1965
www.magnuswallin.com

2001

Exercise Parade 2001 
Installation med dubbel projektion, 3-D animerad 
film; varierande storlek, varje film 2:48 min.
Coutesy of Galerie Nordenhake, 
Berlin & Stockholm
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År 2000 var ett otroligt spännande år. 
Först och främst fick jag Skapande Män-
niska-stipendiet för arkitekturprojektet 
The Synesthetic Mediator, som också var 
mitt examensarbete som jag presenterat 
året innan. Jag deltog i flera design- och 
konstutställningar och fick under försom-
maren reda på att jag blivit antagen som 
doktorand med excellenstjänt på Arkitek-
turskolan, KTH, till stor del tack vare det 
arbete som belönats av Stiftelsen Skapan-
de Människa. I november 2005 disputera-
de jag i ämnet arkitekturkritisk teori med 
avhandlingen Losing the Plot – Architec-
ture and Narrativity in Fin-de-Siècle Me-
dia Cultures.  

Projektet The Synesthetic Mediator 
blev mycket uppmärksammat och till min 
förvåning var det inte svårt att väcka in-
tresse för ett arkitekturprojekt med ett 
konceptuellt formspråk som medel och 
en omprövning av hela sinnesapparaten 
som mål. Syftet med denna byggnad var 
att ompröva vår mänskliga perception 
från grunden och att göra det med rum-
mets hjälp, med alternativ arkitektur. Fe-
nomenet synestesi väcker intresse i sig, en 
ovanlig diagnos där synesteten upplever 
effekten av att sinnesintryck sammanförs 
med ”fel” förnimmelsetolkning vilket kan 
ge upphov till exempelvis hörselintryck 
som får färg, doftsensationer med visuell 
bieffekt, eller taktil uppfattning av sma-
ker. Genom en serie kammare i markplan 
och i underjorden skulle man ge chansen 
att låta våra kognitiva system luras, om-
skolas, förvrängas och slutligen ge upp 
greppet om verklighetens konturer och 
öppna hjärnans eget galleri av former och 
färger. Undersökningen ledde in i olika 
perceptionspsykologiska kunskapsfält och 
formexperiment som ledde till de korsa-

de vågformerna som grundprincip för ar-
kitekturen. Jag märkte att många genom 
mitt projekt kunde se kopplingen arkitek-
tur och neurologiska fenomen på samma 
sätt som jag hade gjort, framför allt med 
hjälp av den digitala gestaltningen som 
kompletterade beskrivningarna av den 
existerande teknologi och utrustning som 
bidrar till att denna ”mediator” faktiskt 
skulle kunna byggas idag utan att behöva 
invänta framtidens teknik. 

Då jag fick tillfälle att forska i arkitektur 
fortsatte jag med gestaltning parallellt 
med skrivande för att ”hålla kontakten” 
med det tänkande som hör till rumsska-
pande, som ger en extra dimension till 
text och bild. Under första delen av forsk-
ningsprojektet gjorde jag en projekthem-
sida (www.arch.kth.se/~zimm) där man 
kan navigera i ett av mina forskningsob-
jekt: romanen À rebours (Mot strömmen) 
skriven av Joris-Karl Huysmans 1884, 
om en synestetisk hyperestet som skapar 
en inåtvänd arkitektur åt sig själv där han 
för en kontrollerat artificiell tillvaro och 
kan låta sig styras av sinnesintryck. 

Genom att kombinera kunskap från 
olika områden och tillåta sig själv varje 
möjligt medel att gestalta och beskriva 
det som uppstår i mötet, har man givit sig 
själv som forskare, och den publik man 
vänder sig till, de bästa förutsättningar att 
kreativt skapa förståelse och underlätta 
tolkning. Även den mest instrumentella 
kunskap blir lättare att ta till sig med en 
konstnärlig uppgift, då man befinner sig 
i ett mer kommunikativt tankeflöde och 
har tillgång till ”hela paletten”. Man kan 
kalla forskningsmetoden konstnärlig eller 
tvärvetenskaplig om man vill: dess möjlig-
heter bekräftar hjärnans omättlighet och 

ovilja att underordna sig en kunskapska-
nal i taget. Åtskillnaden mellan konst och 
vetenskap är i högsta grad konstruerad. 
Relationen mellan vetenskapen och kon-
sten är inte en kamp mellan två roman-
tiserade extremtillstånd, en strid mellan 
rationalitet och fantasi, mellan förnuft 
och känsla. Man behöver inte heller se in i 
framtiden för att sammanföra ”nobelpris-
tagaren i fysik” och ”den fria konstnären”, 
snarare kan man blicka tillbaka till Leo-
nardo da Vincis tid och gärning. Skapan-
de Människa-stipendiet visar på vikten av 
att röra sig fritt mellan konst och veten-
skap och delta i nätverket som utvecklas i 
denna interdisciplinära zon.

Man kan utvinna energi genom att kly-
va partiklar, men den största mängden en-
ergi utgår från processer som sammanför 
materia. Fusionsprincipen frigör energi 
genom att låta saker ”krocka” med varand-
ra, reaktioner som är otroligt energirika 
och produktiva, förutsatt att man förmår 
hantera och formatera den utvunna ener-
gin. Det är det momentet som gör kraften 
tillgänglig för oss och det är där vi borde 
utveckla vår förmåga: att hantera det som 
uppstår i mötet. Denna princip gäller så-
väl i partikelfysiken som i socialpsykolo-
gin och man kan önska att vår kreativa 
förmåga att sammanföra ämnen, idéer och 
begrepp ska prägla alla sammanhang där 
man strävar efter utveckling, på ett per-
sonligt plan eller på en global nivå. 

Malin Zimm 

”För sitt teoretiskt och konstnärligt  
nyskapande arbete att gestalta möte  
mellan neurologiska processer och  
arkitekturens formspråk.”

Malin Zimm – arkitekt

Sinnlig omprövning

Malin Zimm
Född: 1971
malinzimm@hotmail.com

2000

Ovan: Strukturen består av  två korsade vågformer,  
synestetiskt utlästa ur platsen i skuggan av  
Sellafield, Storbritanniens största kärnkraftverk. 

Vänster: Inuti The Anechoic Chamber utsätts besökaren  
för effektiv avstängning av inkommande auditiv  
information där visuella intryck istället förstärks. 

Nedan: The Ray Forest är ett ett kinetiskt och taktilt musik-
instrument, en ljusorgel skapad av bilden av besökaren. 
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Efter mycket funderande har jag bestämt 
mig för vad jag ska skriva om. Jag är ing-
en skribent, jag arbetar med musik 8–10 
timmar om dagen, och det är ju det som 
är mest intressant för mig i alla fall ... allt-
så här några tankar under en vanlig dag. 

Egentligen skulle jag ha varit i Chile 
och Argentina nu, men det blev inställt 
i sista minuten. Inte alls roligt, jag hade 
sett fram emot det länge. Att få uppleva 
andra kulturer samt skapa kontakter och 
samarbeten över hela världen är en av de 
stora fördelarna med mitt arbete och en 
alltid drivande motivation. Det är lustigt 
att jag och de flesta andra svenska musiker 
som arbetar med elektronisk musik har 
en större och mer hängiven publik i t.ex. 
Chile, Mexiko och Argentina än i Sverige. 
Varför är det så kan man undra. För några 
veckor sedan spelade jag i Kiev på en festi-
val för 1000 personer, i Sverige är vi glada 
om det kommer en publik på 50 …

Just nu håller på med ett samarbete 
med en vokalist från Stockholm, Eri-
ka, försöker göra någon form av experi-
mentell-pop-jazz-house, med en ”tweaky 
touch” ... låter rätt fint … väldigt skumt. 
Jag tycker att jag utforskar något nytt här, 
det ska bli intressant att se vad folk tycker 
när skivan kommer i november.

Kul att tänka på hur internationell 
mycket musik är idag, t.ex. det här pro-
jektet som bygger på vokaler från Stock-
holm och Los Angeles, en del ljud från 
en kille i Mexiko City, och som sätts ihop 
av en svensk i Berlin … Vokalisten från 
Stockholm har jag dessutom aldrig träf-
fat in person. 

Äntligen är det varmt i Berlin. Min lä-
genhet är så kall, men med lite sol blir 
allt bättre, då kan man göra något annat 

än att bara sitta och jobba hela dagarna, 
se på fotboll t.ex.

Skickar några mp3-or till ett skivbolag 
i Los Angeles. Har precis startat en ny 
skivetikett ”Sunset Diskos”, och nu vill 
de höra vad som kommer. Driver även 
en annan etikett ”Mitek” sedan år 2000, 
men skivförsäljningen går inget vidare 
just nu och intresset från svensk media 
verkar ha ebbat ut totalt. Den senaste ski-
van vi gjorde var vår femårsjubileumsut-
gåva, en dubbel-CD med ett axplock av 
de främsta svenska musikerna inom elek-
tronisk musik, allt från minimal experi-
ment till lite mer popigt och klubbigt.

Jobbar också med ett album med ett an-
nat projekt, Bulgur Brothers, som består 
av Andreas Tilliander, Johan Skugge och 
mig själv. I Tyskland kallade de oss ny-
ligen för elektronikans motsvarighet till 
Greatful Dead. Jag vet inte riktigt om det 
ska tas som en komplimang eller inte, men 
varför inte … Jag gillar ju Greatful Dead, 
och är en rätt kul liknelse. Vår musik är 
skapad utifrån ett slags kaos som jag för-
söker bringa ordning i. Eftersom de andra 
två bor i Stockholm och jag själv i Ber-
lin får vi inte så många tillfällen att ska-
pa nytt material, utan vi tar de få chanser 
vi har, antingen när vi spelar på samma 
klubb eller festival någonstans i världen 
eller om jag råkar vara i Stockholm nå-
gon helg. Då passar vi på att spela in flera 
timmars live improvisation som jag sedan 
sliter i veckor med för att arrangera upp 
till intressanta små skapelser. Det är ett 
intressant och framför allt roligt och in-
spirerande sätt att arbeta på. Ofta dyker 
man på små ljudkombinationer som skul-
le vara omöjligt att skapa på annat sätt, 

man undrar hur de kom till, varför blev 
det så, hur hänger de ihop. 

Pratar lite med min pressagent för 
skivbolaget, det låter mer seriöst än vad 
det är, men hon är eld och lågor över vårt 
Bulgur Brothers-album, det ska bli rik-
tigt kul att se hur det går när albumet 
släpps i september. Hon ska pusha för 
det på Sonar-festivalen nästa helg. Ty-
värr har jag varken tid eller råd att åka 
till Barcelona själv, det hade varit kul och 
intressant, det är ju ändå Europas största 
festival för ny elektronisk musik. 

Mixar ännu en låt med Erika. 
Pratar lite med en svensk kille som vill 

arrangera en festival för svensk elektronisk 
musik i Peking, jag hoppas verkligen det 
blir av. Det vore verkligen intressant att 
åka till Kina och möta musiker och intres-
serade där. För mig är det viktigt att upp-
leva andra kulturer och att möta männis-
kor som lever och verkar i andra miljöer. 

Jag börjat jobba lite med ”riktiga” in-
strument, gitarr, trummor, bas … Rik-
tigt intressant hur man kan manipulera 
dem i datorn, få fram märkliga rytmer 
och harmonier. Är verkligen intresserad 
av den sortens utforskning av ljud. 

Avbokar en spelning på Arvikafestivalen. 
Mikael Stavöstrand

”För ett fantasirikt elektronmusikaliskt 
arbete där han med konstnärlig egenart 
prövar nya vägar för dator-, realtids-  
och improvisationsmusik”

Mikael Stavöstrand – musiker

Mikael Stavöstrand
Född: 1972
www.myspace.com/ 
mikaelstavostrand 
www.myspace.com/
bulgurbrothers

2000

4 juli 2006
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Åsa Andersson Broms och Karin Hansson 
har sedan 1995 samarbetat under  namnet 
Association for Temporary Art [a:t]. Un-
der detta namn har de gjort en rad samar-
beten med andra konstnärer och forskare. 
Association for Temporary Art [a:t] star-
tade i ambitionen att med en grupp konst-
närers hjälp analysera det framväxande it-
samhället. 20 skandinaviska konstnärer 
sattes som ”artist in residence” på olika 
företag och institutioner i den framväxan-
de it-branschen. Resultatet blev den första 
utställningen i Sverige med webbspecifik 
konst som öppnade 199� på Internet. Det-
ta projekt följdes av en rad andra i vilket 
svenska konstnärer sammanfördes med fö-
retag på liknande sätt.

1999, i skuggan av kriget på Balkan, genom-
fördes nästa större manifestation, Bäst fö-
re, om informationssamhället, som bland 
annat granskade den pr-industri som var 
under framväxt liksom mediernas bety-
delse i konflikter. Åsa Andersson Broms 
och Karin Hansson genomförde i sam-
band med detta ”TED – Den totala kom-
munikationslösningen”. TED kan lättast 
beskrivas som en skulptur i media, eller 
en talesman och ett språkrör för konst-
närerna. En skådespelare fick ta rollen 
som TED och efter noggrann medieana-
lys och medieträning laddades han med 
värden och skickades ut på uppdrag. Syf-
tet var att undersöka hur man gjorde för 
att nå ut i det mediala, offentliga rum-

met. Resultatet blev en gestaltning av den 
process vi ständigt ser pågå i medierna, 
i vilka olika personliga varumärken, från 
rockstjärnor till företagsledare, säljer allt 
från ideologi till smör.

Under själva valupptakten hösten 2002 
öppnade konstprojektet ”Den allmän-
na opinionen” på Kulturhuset. Tillsam-
mans med tjugotalet svenska och öster-
rikiska konstnärer gjordes en i högsta 
grad interaktiv utställning som satte den 
representativa demokratin under lupp. I 
detta sammanhang fördjupade Hansson 
och Andersson Broms sin undersökning 
av hur medierna agerar och manipuleras. 
Med hjälp av olika informationsexperter 
ringades innebörden i begreppet ”Den 
allmänna opinionen” in.

Det senaste projektet heter ”Gör något åt 
vädret” och planeras att genomföras un-
der hösten 200� i Stockholms offentliga 
miljö. Tillsammans med klimatexper-
ten Pär Holmgren och tiotalet inbjudna 
konstnärer har ett konstprojekt om vår 
tids allvarligaste problem, klimatföränd-
ringarna, vuxit fram.

Åsa Andersson Broms och Karin 
Hansson arbetar den här gången med att 
försöka se på klimatförändringens po-
sitiva sidor. Genom konstinstallationer 
i stadens parker vill de skapa uppmärk-
samhet kring klimatförändringarna och 
visa vad som kan ske om vi inte gör något 
åt vädret! Genom att använda palmen 

som symbol vill de peka på Stockholms 
potential att bli ”den nya Rivieran”. I an-
slutning till ett palmplanteringsprojekt 
arrangeras en workshop där stadsplane-
rare, trädgårdsarkitekter, miljöexperter, 
entreprenörer och näringsliv samlas till-
sammans med konstnärer för att måla 
upp ett framtida stadsscenario.

Åsa Andersson Broms och Karin 
Hansson, arbeten kan sammanfattas med 
ett stort engagemang för frågor som rör 
mänskligheten ur ett samtida medialt 
perspektiv. Syftet är alltid att synliggöra 
dolda hierarkier och bryta ner sociala re-
gelverk och strukturer.

”För ett nydanande arbete med ett  
konstprojekt där internet nyttjas som  
forum och uttrycksmedel i en humoristisk 
kritik av informationssamhället.”

Åsa Andersson Broms och Karin Hansson – konstnärer

Gör något åt vädret!

Åsa Andersson Broms
Född: 1967
asa@temporaryart.org

Karin Hansson
Född: 1967
karin@temporaryart.org

1999
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I ett samhälle som vårt där befolkning-
ens arbetsuppgifter blir allt mer specia-
liserade ökar behovet av kommunikation 
mellan discipliner och individer. Hur är 
det möjligt att förmedla denna förståelse? 
Kan konstens strävan att vara gränsöver-
skridande bidra till att förmedla en bild-
lig översikt över framsteg som sker? Vårt 
arbete under 1999 tog utgångspunkt i an-
tagandet att det finns intressanta likheter 
och olikheter mellan konstskaparens och 
naturvetenskaparens (forskarens) arbets-
processer. 

Likheter. Både konstnärens och forska-
rens arbete är relaterat till vad som för-
siggår och vad som har försiggått tidigare 
inom respektive arbetsområde. Forska-
ren tar hänsyn till tidigare internationella 
forskningsresultat,  nya rön och arbetar 
vanligtvis knuten till någon instutition 
där ett visst paradigm eller forsknings-
klimat råder. 

Konstnärens arbete bygger vidare på 
och kommenterar konsthistoren, på-
verkas av de internationella och lokala 
konstnärliga uttrycken, samt befinner sig 
i ett sammanhang (mindre eller större) 
där ett visst synsätt kring vad som är ”bra 
konst” råder. Både forskaren och till viss 
del konstnären måste ta hänsyn till do-
minerande uppfattningar som råder inom 
deras respektive disciplin för att få sina 
resultat eller alster accepterade.

Den kreativa processen – själva fram-
arbetningen av en ny idé (uttryckt som 
forskningsresultat eller alster) ansåg vi 
också vara likartad. Både forskaren och 
konstnären prövar olika möjliga utfall el-

ler hypoteser, men ibland är det det ovän-
tade som just för att det är oväntat får oss 
att se problemet med nya ögon och lös-
ningen utkristalliseras. Intressant är ock-
så att vi båda ansåg och flera andra med 
oss att den rätta lösningen föregicks av 
känslan av att den var rätt. Vi ansåg alltså 
att både forskaren och konstnären i den 
kreativa processen även använde sig av 
sin intuition för att nå sina resultat.

Olikheten mellan konstnärens och forska-
rens arbetsprocess är inte mindre intres-
sant. Medan forskaren har strikta ramar 
inom vilka han eller hon får framföra sin 
forskning har konstnären full frihet att 
röra sig mellan olika discipliner och ut-
tryckssätt. Ett enkelt exempel: Konsten 
har friheten att subjektivt förhålla sig till 
naturvetenskapen, medan det omvända 
knappast kan anses vara fallet.

1999 var vi nyfikna på hur ett sådant 
samarbete mellan en forskare i medicin 
och en konstnär skulle fungera. Vi ansåg 
att det fanns ett behov av att kommunice-
ra nya forskningsrön (inom medicin) till 
allmänheten och ville se om konst som 
fritt fick utarbetas från forskningsresul-
tat skulle kunna fungera som en intresse-
väckare för ämnet. För oss var det viktigt 
att konsten som framarbetades inte skul-
le vara en ren illustration till forskningen, 
utan att konsten bibehöll sin antonomi. 

Som redovisas nedan har bilden fått en 
allt större betydelse inom den biomedi-
cinska forskningen. Färggranna bilder 
på celler och vävnader pryder tidskrif-
ternas förstasidor. Detta har lett till att 

kunskapsparadigm kompletteras med 
metodologiska paradigm (”state of the 
ART”), d.v.s. dominerande uppfattning-
ar om vilka verktyg en forskare måste an-
vända sig av för att få sina resultat accep-
terade. För den enskilde forskaren står 
det klart att de avancerade bildtekniker 
som genererar denna typ av resultat krävs 
för att få publicera sig i högt rankade tid-
skrifter. Verktygen utgörs bl.a. av mycket 
avancerade mikroskop och mjukvarupro-
gram för digital bearbetning av optisk in-
formation. De riktigt framgångsrika kan 
visualisera minst tre olika biokemiska 
parametrar, var och en representerad av 
en specifik färg. Resultatet fångar ögats 
uppmärksamhet och är relativt lätt att ta 
till sig.

Katarina Nordengren och Mattias Belting

Mattias Belting
Född: 1970
mattias.belting@medkem.lu.se

Katarina Nordengren och Mattias Belting – konstnär och forskare

”För deras fantastiska gemensamma  
projekt som syftar till att göra medicinska 
grundforskningsdata synliga för en bredare 
allmänhet med bildkonstnärliga och skulp-
turala uttryck”.

Efarenhet av Gene Aesthetics

Katarina Nordengren
Född: 1973

1999

Genobjekt utförda av Katarina Nordengren  
i relation till Mattias Beltings forskning.
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”För deras gemensamma konstnärliga  
arbete som speglar hur nyskapande och 
spännande ett samarbete mellan tekniken 
och konsten kan vara och vilka tankeväck-
ande resultat ett sådant samarbete kan få.”

Karl Dunér – regissör och Lucas Ekeroth – teknolog

Karl Dunér
Född: 1963
karl.duner@telia.com

skrattfest och något som jag tyckte var 
absolut väsentligt försvann. Jag tror att 
detta var startskottet till idén att göra en 
föreställning som skulle ha ABSOLUT 
integritet. Föreställningen skulle vara 
oberoende av regissörens och skådespe-
larnas humör och kondition, av publi-
kens hostningar och eventuella intresse 
och av tiden. Föreställningen skulle pågå 
dygnet runt, året runt och vara en slags 
korsning mellan teater, bild och skulptur. 
Den skulle pågå oavsett om någon tittade 
på eller inte. 

En liten figur rör sig på en yta. Den 
bestämmer helt själv när och hur den ska 
förflytta sig. Ibland stannar den och får 
höra ett stycke musik eller text. Inga rö-
relser ska kunna upprepas. Den talade 
röstens texter är så många att man ännu 
efter 5–10 år kan höra en text man aldrig 
hört!  Och de viktigaste texterna kan li-
ka gärna spelas upp mitt i natten som när 
någon står och tittar på.

Efter några års fruktlösa försök att lösa 
tekniken hittade jag och min kompanjon 
Peder Freiij Mats Hanson, huvudlärare 
för mekatroniken på KTH i Stockholm 
(och numera biträdande prefekt). Han 
gav mig 28 hungriga teknologer och ett 
års projekttid. Pengar till material fick 
jag visserligen ordna själv, men vilken 
gåva! Dessa unga teknologer kastade sig 
över problemet med frenesi. De skulle 
göra en slags skulpturer där en okänd och 
mycket komplex teknik inte skulle synas, 
inte höras och dessutom hålla utan ser-
vice i en si så där 30 år. Det som särskilt 
eggade dem var att skulpturer skulle se 
tekniklöst enkla ut, nästan ofärdiga, som 
om de var på väg att bli till eller försvin-
na. Alla deras invecklade lösningar skul-
le vara lika osynliga som barockteaterns 
maskineri. Jag, liksom de, ställdes inför 
två i grunden olika sätt att tänka. För 
första gången ställdes jag inför kravet att 
ge en ”Krav-specifikation”. En serie ab-

soluta funktioner listade i prioriterings 
ordning. Klara svar var vad de förväntade 
sig! Teaterns sätt att arbeta är mer kro-
kigt. Inga givna svar kan ges. Och vägen 
till rätt plats går allt som oftast via ko-
lossala omvägar (och är dessutom indivi-
duell). Det finns också en slags personlig 
risk, en egen närmast privat genans/blyg-
het/hämning och allt annat som har med 
ego att göra, som teknologerna slipper i 
sitt arbete. För dem är huvudordet pro-
blemlösning. De ville till exempel att jag 
exakt skulle beskriva den rörliga figurens 
hastighet. ”Mycket långsamt” var det svar 
jag kunde ge. Men vad är långsamt? Jag 
gjorde en slags rörelse med en mugg på 
ett bord. De mätte och konstruerade se-
dan en skräddarsydd mekanik vilken vi-
sade sig helt oanvändbar. Långsamheten 
kunde bara mätas i relation till objektets 
och golvytans storlek, betraktarens av-
stånd, ljus och mycket annat. När så tek-
nologerna två veckor senare presenterade 
en ny lösning med s.a.s. 1000 delar istäl-
let för 10 delar visade det sig att figurens 
rörelse först blev ”bedrägligt levande” 
inom ett mikroskopiskt litet hastighets-
spann. Ökade jag farten någon tusen-
del blev figuren en robot, sänkte jag igen 
så såg det ut som om figuren själv rörde 
sig. Alla 28 teknologerna stod förundra-
de och såg detta. ”Det bedrägligt levan-
de” var en icke mätbar parameter. Mitt 
ständiga ”cirka” och ”ungefär” visade sig 
för dem vara minst lika exakt som deras 
”precis”. Från den stunden insåg teknolo-
gerna att det fanns fler sätt än den raka 
vägen att närma sig problemet. Och att 
vissa slags svar inte går att räkna sig fram 
till. När de senare följde med mig till tea-
tern och introducerades i dess arbetssätt, 
stod det ännu mer klart att en teknologs 
”kravspecifikation” knappast skulle leda 
till ett vitalt resultat. Jag å min sida in-
såg allteftersom att deras enträget linjära 
tänkande, deras grundliga utforskning av 
problemet inte bara var tryggt utan ock-

så hade en vital effekt. När skådespelaren 
ställs inför en idé, ett sceneri är ofta för-
sta frågan ”Varför”. När teknologen ställs 
inför uppgiften ställs frågan ”Hur”? Kan-
ske är det väl enkelt att reducera dessa två 
skilda världar så här. Men faktum är att 
det gagnade teknologerna och arbetet när 
det började ställa sig frågor som ”Varför” 
parallellt med ”Hur”. När de insåg om-
vägens betydelse. Och när skådespelaren 
inte först ställer frågan ”Varför ska jag gå 
dit” utan börjar med ”Hur ska jag gå dit”, 
så blir också han friare i tanken. På lite 
håll är det lätt att se att skådespelaren får 
ett öppnare och mer kreativt arbetssätt 
om han för in en del av teknologens per-
spektiv. I ännu högre grad gäller det tek-
nologen när han börjar se på sitt uppdrag 
som en skådespelare. De sju skulpturer-
na, Sällskap I-VI, visades första gången 
vintern 199�–9�. Under de följande 10 
åren har jag och Peder Freiij arbetat fram 
ytterligare tre serier (med nya grupper 
teknologer) som bl.a. visats i Tokyo, Yo-
kohama och Berlin. Nu står vi inför att 
färdigställa en grupp om 14 skulpturer. 
Tills vidare står de och prövar sin håll-
barhet. Visst är det kanhända övermaga 
att påstå att en mekanisk konstruktion 
skall fungera efter 30år? Men de första 
sju fyller snart 10 år!  Utspridda i landet 
går de sina oklara stigar. Så vem vet, kan-
ske lyckades teknologerna med sitt upp-
drag? 
 Karl Dunér
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Första gången jag riktigt förstod vad in-
tegritet handlade om var jag 2� år. Min 
första uppsättning på Dramaten, I väntan 
på Godot av Samuel Beckett, hade just 
haft premiär.  

Under repetitionerna hade jag särskilt 
vinnlagt mig om pausernas betydelse. En 
lång tystnad som liksom först tömmer 
pjäsen, blir pinsam, misslyckad och se-
dan fylls igen. I pausernas tystnad är det 
som om rollerna upphör.  Som om pjäsen 
upphör. Drar man sedan ut tystnaden yt-
terligare en stund börjar pjäsen och rol-
lerna att leva på nytt.  Ja, det är underligt 
och svårt att riktigt beskriva. Men om 
det finns ett ord som särskilt känneteck-
nar pjäsens och rollernas situation, så är 

det tvekan. Tvekan var och vem och var-
för. Utspelar sig pjäsen på en plats? El-
ler bara på teatern? Hur kommer det sig 
att den pinsamma tystnaden blir så me-
ningsfull? Och kanske viktigaste av allt, 
rollerna är på ett fint sätt oklara, otydli-
ga. De liksom står bredvid sig själva sam-
tidigt som de står bredvid sina medspe-
lare (En enkel svårighet som ett exempel; 
Vladimir har en vacker utläggning om 
sakernas tillstånd som börjar, ”Was I 
sleeping, while the others suffered” Am I 
sleeping now?”. Monologen avslutas med, 
”What have I said?”. Hur klok Vladimir 
än är under 20 rader, så är det som han 
går miste om det på slutet! Skådespela-
ren vill gärna ställa sig framför de 20 ra-

derna, suga i sig dess klokskap, förmedla 
den. Men själva huvudraden är den 21:a, 
”What have I said?”. Vladimir går själv 
miste om sin korta insikt.)  

Tystnaden/pauserna och denna ge-
nomgående tvekan var vägledande i ar-
betet. Så kom publik och premiär och 
jag tvingades inse att tystnaderna blev 
komiska. Jag tror att jag först då riktigt 
förstod publikens medskapande i en fö-
reställning! Publiken skrattade och tyst-
naden försvann. Pauserna blev längre och 
längre, roligare och roligare och alltmer 
koketta och konstlade. De liksom bullra-
des bort. Sakta vändes också riktningen 
från (scenen och rollernas) integritet till 
effektivt spel med publiken. Det blev en 

ABSOLUT integritet

Sällskap VII, IV, V.
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Stipendiet gjorde det möjligt för mig att 
få finansiering av mitt examensarbete 
som fortsatte i Projekt Sällskaps-tecken.

Under examensarbetet utvecklades de 
tekniska lösningarna från de ursprung-
liga Sällskap I-VII som ett led i framta-
gandet av en ny grupp Sällskap. Vidare 
undersöktes möjligheterna till att utrusta 
Sällskap med taligenkänningsfunktion. 
Tanken var att åskådare, alternativt andra 
Sällskap, via sina uttalade kommentarer/
tankar vid betraktande av ett Sällskap 
stimulera Sällskapet att slumpmässigt as-
sociera till och därmed starta en uppläs-
ning av ett textstycke från något av våra 
mest framstående litterära verk.

Uppmärksamheten kring stipendiet 
1998 har gett mig möjlighet att delta i 
ett antal seminarier/samtal/föredrag som 
jag med stor sannolikhet inte hade kom-
mit i kontakt med annars. Gemensamt 
för dem alla är att de öppnat sinnet för 
reflektioner i nya tankebanor kring konst 
och vetenskap.

Sedan jag utexaminerades från civilin-
genjörsutbildningen vid KTH våren 1999 
har jag arbetat på ett företag som utveck-
lar, bygger och säljer (IR)värmekameror. 
På fritiden fortsatte jag under några år att 
arbeta vidare tillsammans med bl.a. Karl 

Dunér med att ta fram flera varianter av 
Sällskap med de tekniska idéer som lyftes 
fram under mitt examensarbete.

Kulmen för min del, i Projekt Säll-
skap, nåddes troligen i och med Sällskaps 
deltagande under två olika utställningar i 
Japan. En pågick i Tokyo och annan un-
der Trienalen i Yokohama 2001. Tidigare 
samma år ingick Sällskap parallellt med 
verk av Dan Wolgers även vid en utställ-
ning i Berlin i de nordiska ambassadernas 
gemensamma utställningslokal.

Till denna utställning skapades ett av Säll-
skapen under en två veckors workshop vid 
Malmö Högskola. Själva utformningen 
och det tekniska konceptet var genom-
tänkt i förväg. Däremot saknade eleverna 
som deltog nästan helt teknisk bakgrund. 
Deras uppgift vara att med tilldelat mate-
rial och handledning skapa en komplett 
installation efter två veckor. Det blev ett 
svettigt uppdrag för oss att handleda dem 
med så kort tid till förfogande. Mixen 
mellan kraven på de konstnärliga uttryck-
en från Karl Dunér, hos installationen 
och de tekniska krav och därmed prak-
tiska detaljproblemen som måste lösas på 
vägen var både krävande och stimuleran-
de för alla inblandade.

I dag arbetar jag inte längre med projekt 
Sällskap. Tiden räcker helt enkelt inte till. 
Då och då stannar jag upp i tanken och 
reflekterar över de erfarenheter som ar-
betet med Projekt Sällskap har givit mig. 
Det som ständigt kommer tillbaka är hur 
viktigt det är med kommunikation, dia-
log, förståelse och ödmjukhet inför an-
dras åsikter och idéer. Mötet, via Projekt 
Sällskap, med de konstnärliga perspekti-
ven som i vissa fall står i kontrast till de 
tekniska påminner mig många gånger 
om vikten av att förmå sig tänka annor-
lunda när man står inför ett problem och 
inte envist hänga kvar i gamla tankeba-
nor… 
 Lucas Ekeroth

”För deras gemensamma konstnärliga  
arbete som speglar hur nyskapande och 
spännande ett samarbete mellan tekniken 
och konsten kan vara och vilka tankeväck-
ande resultat ett sådant samarbete kan få.”

Lucas Ekeroth – teknolog och Karl Dunér – regissör

Lucas Ekeroth
Född: 1971
lucas.ekeroth@flir.se

Projekt Sällskap
1998
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På nationaldagen 199� tilldelades jag 
Skapande Människans första stipendium 
på ett soligt Skansen i närvaro av Kungen 
och talman Birgitta Dahl. Stipendiet kan 
ses som startskottet för min ensamma yr-
kesvandring och en lång rad självinitiera-
de konstprojekt. Sedan priset har jag bl.a. 
gjort världsturné med mina egenprodu-
cerade möbler, en permanent utsmyck-
ning i Spanien för EU, ett världsomfat-
tande fotoprojekt, arbetat som trend- och 
varumärkeskonsult samt gjort scenografi 
och kostym till film, dans och teater.

Det mångkulturella har alltid fångat 
mitt intresse. Oberoende av uppdrag och 
produkt har mina verk genomgående be-

handlat identitet och utanförskap samt 
sökt visualisera sociala och kulturella 
möten. Grunden i min process är syner-
gin mellan vetenskap och konst. Tillsam-
mans med forskare från olika discipliner 
gör jag omfattande research och tar där-
efter fram konstnärliga koncept som kan 
föra diskussionen vidare när vetenska-
pens krav på absoluta svar drar en gräns. 
Verkets material och media beror helt på 
konceptets natur.

Kring decennieskiftet studerade jag hur 
sociala beteendemönster och kulturella 
traditioner reflekteras visuellt i objekten 
i vår närmiljö, liksom hur globaliseringen 

inverkat på nationella formkoder. På ett 
lekfullt vis formgav jag möbler som lin-
dade in den teoretiska designdebatten i 
ett folkligt formuttryck. Med dessa möb-
ler, tillverkade med hantverksprecision 
i begränsade upplagor, sökte jag skildra 
tidsandan och uttrycka samtida fenomen, 
liksom undersöka när en produkt upphör 
att vara ett designat objekt för att istäl-
let bli ett konstverk. Detta trägna arbete 
kom att bli en katalysator för mina kom-
mande, mer omfattande konst- och de-
signprojekt.                
                Sanna Hansson

Sanna Sevika Hansson
Född: 1971
www.sannahansson.com

Sanna Sevika Hansson – konstnär och formgivare

”För idérik och lustfylld formgivning där 
hon utvecklar nya gränsöverskridande  
sätt att ge tingen liv och nyfiket låter sig  
inspireras av olika traditioner och kulturer”.

Inga from Sweden

Överst till vänster: 
INGA FROM SWEDEN (2003)
I syfte att undersöka den komplexa 
verkligheten bakom varumärket 
Sverige, hemma och utomlands, 
utformade jag på uppdrag av EU en 
permanent installation i Spanien. 
Verket består av en industriellt 
framställd plastreplik av en asia-
tisk flicka liggande under ett fyra 
meter långt blont hårsvall fullt 
av hundratals små svartmålade 
människomodeller. Namnet Inga 
leker inte bara med den populära 
bilden av den svenska flickan, utan 
också med ordet ”Inga” i betydelsen 
”nobody”. Den fabricerade, mörka 
flickan under det blonda håret 
nedsmutsat av lössliknande små 
mörka människor utmanar själva 
idén om ett nationellt varumärke i 
förhållande till identitet, tillhörande 
och utanförskap. Vem är den nya 
flickan bakom det gamla varumär-
ket? Är hon verkligen en Inga?

Vänster: 
REALITIES IN A MEETING (1998)
En studieresa till Indien mynnade 
ut i en serie stolar som förenar 
två radikalt skilda designtraditio-
ner: den indiska – vars färgstarka 
dekorationer och ornamentala att-
ribut fyller en viktig symbolisk och 
religiös funktion – och den svenska 
– vars arketypiska formspråk och 
sparsmakade materialval lägger 
tonvikten vid objektens praktiska 
funktion. Stolarna i serien är varia-
tioner på samma formel: en enkel 
stol i ljust skandinaviskt trä, spar-
samt utsmyckad med traditionella 
indiska attribut. Den svenska ramen 
dominerar det fysiska utrymmet, 
medan den indiska dekorationen 
dominerar det estetiska utrymmet. 
Genom en fusion av traditioner och 
funktionsbegrepp ville jag se vilken 
formupplevelse som tog överhanden.

Höger:
BE ANYWHERE (2001)
Fascinerad av flyttfåglars förmåga 
att göra sig hemmastadda i okända 
miljöer ville jag undersöka hur jag 
och Anywhere, ett fågelliknande 
tidningsställ jag formgivit, skulle 
bemötas om vi, likt flyttfåglar, flyt-
tade in hos främlingar under ett 
par dagar. Tillsammans besökte 
vi under ett halvår världens fyra 
invandringstätaste städer – New 
York, São Paulo, Shanghai och Kairo. 
Planlöst sökte och fann vi plats 
som inneboende hos 101 främ-
lingar, vilka fotograferades med 
Anywhere i sina hem (de fick själva 
bestämma var och hur Anywhere 
skulle användas). Fotografierna 
utforskar hur globaliseringen in-
verkat på det lokala formspråket 
samt lokalbefolkningens villighet 
att ta in andra kulturer i sina hem.

1997
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Fredrik Högberg
Född: 1971
www.gehrmans.se
www.tingshusetmusik.se
www.brassbones.com

Fredrik Högberg – tonsättare och kompositionspedagog 

”För kreativ musikalitet som tar sig uttryck 
i både egna djärva verk och i pedagogiskt 
nyskapande arbete som stärker och utvecklar 
andra unga människors musikverksamhet.”

1997

Vänster: Tingshuset i Nyland, basen för Fredrik Högbergs skapande.
höger: Fredrik Högbergs film Brassbones (2001)

ung, övertygad, idealist, till en mera för-
djupad, möjligen insiktsfull tonsättare, 
som vägrar skriva någon på näsan (för det 
är väldigt svårt att läsa…). 

Min musik finansierar min livsstil. 
Det är propaganda nog. Jag visar gärna 
upp den. Om någon blir inspirerad och 
vill ta efter så är det fantastiskt. Om man 
fnyser och tar en annan väg eller rent av 
ignorerar, så går det bra det också.

Det finns inget facit. Varken för kon-
sten eller för livet. Varje individ, genera-
tion och samhälle måste göra “sin grej”.

I Tingshuset i Nyland, längs Ångermanäl-
ven har jag hittat plattformen för mitt 
skapande. Ett stort hus i en levande kul-
turbygd på behörigt avstånd från bruset 
i storstäderna. Man betraktar storstads-
kulturen på håll. En fascinerande del av 
samhället. Ibland lägger man sig i debat-
ten eller presenterar ett nytt verk. Det blir 
reaktioner, applåder och kritik. Sedan 
stänger man dörren till Tingshuset igen 
och börjar lyssna efter nästa verk. Ungefär 
som att peta med pinne i en myrstack.

Efter studierna ledsnade jag ganska 

snart på kultursamhällets snäva indelning-
ar av film, musik, bild, dans och teater. Jag 
ville hålla på med allt. Jag är den lekande 
människan. Kvalitetsaspekten måste sät-
tas åt sidan till förmån för lusten. Lusten 
är dock konstens viktigaste livgivare.

Jag vill lära mig allt om olika utrycks-
former. Jag vill skaffa mig spets-bredd.

Jag kallar det för genreexotism. El-
ler som Svante Lindkvist i J.P. Nyströms 
kallar det: spetsinkompetens. Man är jäv-
ligt dålig på en grej men skaplig på res-
ten.

Charmen ligger i att man tror att man 
vet hur någonting är. Och sedan skapar 
därefter. Utan egentlig kontroll kan man 
ha skapat någonting unikt, någonting 
nytt – en spegel slipad på ett sätt ingen 
visste om. Det gäller dessutom att förbe-
hålla sig rätten att gå där andra redan har 
gått. Att röra sig i gamla stilar. Mitt per-
sonliga idiom kommer ändå att visa mig 
saker de andra inte såg. 

Min läromästare, Jan Sandström, sade 
en gång till mig, att det handlar om att 
göra sig fri från behovet av andras gil-
lande. Först då kan konsten bli sann el-

ler åtminstonde relevant. Vi behöver ju 
inte flera speglar slipade på samma sätt. 
Vi behöver mångfald. Prismat av innerlig 
insikt, som ett livets Lustiga Hus. Sam-
hället är Lustiga Huset och konstnären 
är den mustaschprydde mystikern med 
cigarillen som tar emot biljetten. Med 
statligt finansierad kultur är den biljetten 
mer eller mindre gratis.

Statligt finansierad kultur är bräcklig. 
En funktion som i västerländsk kultur 
upphör i samma ögonblick en naturka-
tastrof eller inbördeskrig skulle inträffa. 
Då återgår samhällsmekanismen till sina 
ursprungliga uppgifter, mat, värme och 
foch försvar.

Men tills dess är konsten och kulturen 
bränslet, vägvisaren och spetsen. Ett va-
pen mot fördumning och intolerans som 
hela tiden måste förändras för att kunna 
förändra.

Ett vapen som ständigt måste slipas.
Ingen vet riktigt vart vi ska, men vi ska 

i alla fall inte vara kvar där vi är. Det lig-
ger inte för oss. Därför att vi är Skapande 
Människor. 

Fredrik Högberg

I andra(s) speglar
Konsten och kulturen definierar vilka vi är, 
varifrån vi kommer och vart vi ska. Det 
sistnämnda är svårast att uttyda. Konstnä-
rerna är de som håller speglarna i vilka vi 
kan skåda oss själva ur en vinkel vi annars 
inte kunnat se. Vi svarar konsten genom att 
reflektera tillbaka, som solkatter som för-
söker blända. Åskådaren fullbordar sålun-
da konsten. Trumhinnorna uppfattar ljud-
vågorna och hjärnan får tillfälle att briljera 
med ett av sina märkvärdigaste konststyck-
en; att omvandla ljudet till ett intryck. Ett 
intryck som baseras på individen, erfaren-
heterna, förutsättningarna, det personliga 

idiomet. Varje människas upplevelse av ett 
verk är unik.  Konsten är inget utan sin pu-
blik. Betraktaren fullbordar verket.

Samhället är från början en överlevnads-
mekanism. En förståelse för att det helt en-
kelt är smartare att leva tillsammans, än var 
och en för sig. Kunskapen om att alla inte 
behöver göra allt för att överleva, utan ba-
ra en del, är kanske människans viktigaste 
insikt. Samhället blev effektivt och i våra 
dagar har samhället möjlighet att syssla 
med så mycket annat än bara överlevnad. 
Konsten och det vi i dagligt tal kallar för 
kultur är en biprodukt av denna effektivi-

tet. Vi har råd med kultur och vi har dess-
utom insett att den i sig kan vara bärande 
för framåtskridandet, utvecklingen. Den 
är den röda tråden med vilken samhället 
förankrar sin historia och sin framtid med. 
Vi upplever den som både äldre och senare 
än oss själva. Vi vill ha den.

Jag är otroligt tacksam över att kunna 
vara en sådan person som får hålla upp en 
spegel som andra kan titta i. Alla kanske 
inte ser sig själv i mina speglar, men kan 
man få de att i alla fall titta, kanske de 
hittar sig själva i andra(s) speglar.

Man går från ivrigt propagerande, 

Fredrik Högberg med sitt rockband Nylands Järn.
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dieansökningar har inkommit under  
tioårsperioden, med totalt 1.5�1 sökande, 
varav �95 män och 8�� kvinnor. Av dessa 
har 25 personer erhållit stipendiet Ska-
pande Människa. 

Av stiftelsens kapital om 2 mnkr och 
anslag från Riksbankens Jubileums-
fond om sammanlagt 800 tkr, dvs to-
talt 2,8 mnkr under 10-årsperioden, har 
1,� mnkr nyttjats till stipendierna och 
drygt 400 tkr till seminarieverksamhet. 
De medel som återstår efter bokslutet för 
200� kommer att disponeras av Riksban-
kens Jubileumsfond i enlighet med en 
överenskommelse stiftelserna emellan.

Stipendiearbetet har under åren ge-
nomgått flera utvecklingsfaser. Till att 
börja med ankom det på en särskilt for-
mad referensgrupp om drygt �0 personer 
från hela landets skilda konst- och veten-
skapsmiljöer att nominera kandidater till 
stipendiet. Men fr.o.m. 1999 utlystes sti-
pendiet offentligt via stiftelsens hemsida 
www.skapandemanniska.a.se, annonser i 
dagspress och anslag på landets universi-
tet och högskolor.

Skapande Människas styrelseordfö-
rande har alltsedan starten 199� varit 
Riksdagens talman Birgitta Dahl och le-
damöter Rutger Barnekow, Tom Beyer, 
Peje Emilsson, Tjia Torpe, Sven Unger. 
Kanslichefen Tom T:son Thyblad, Riks-
dagen, Henrik Karlsson, Riksbankens Ju-
bileumsfond och ordförandena i stipendie-
kommittén Annagreta Dyring och Mats 
Brodén har under olika perioder varit ad-
jungerade i styrelsen. Bo Andér, Stock-
holms kulturförvaltning, har fungerat som 
stiftelsens sekreterare.

Under de första åren delades stipendi-
erna ut i samband med Nationaldagsfi-
randet på Skansen. Fr.o.m. år 2000 har 

stipendierna delats ut vid särskilt anord-
nade seminarier. Det första ägde rum 
24 maj 2000 på Liljevalchs konsthall i 
Stockholm. Temat för detta seminarium 
var Kulturer i dialog. Hösten 2001 träf-
fades en överenskommelse mellan å ena 
sidan stiftelserna Skapande Människa 
och Riksbankens Jubileumsfond och å 
den andra Chalmers Tekniska Högskola, 
Karolinska Institutet, Malmö Högskola, 
Kungliga Tekniska Högskolan och Umeå 
Universitet i syfte ”att stimulera och stöd-
ja unga människors skapande arbete av 
gränsöverskridande karaktär i skärnings-
punkten mellan konst och vetenskap”. 
Uppsala Universitet anslöt sig 2004 till 
denna överenskommelse. De ansvariga 
universiteten och högskolorna har i tur 
och ordning anordnat seminarier i an-
slutning till stipendieutdelning och där-
vid själva valt tema enligt följande:

2001-10-14  
Chalmers Tekniska Högskola
Konst och vetenskap.
2002-10-03  
Malmö Högskola
Konst och teknik.
2003-11-19  
Umeå Universitet 
Konst som kunskap och kunskap som konst.
2004-10-20  
Karolinska Institutet
Den skapande hjärnan.
2005-10-12  
Kungliga Tekniska Högskolan  
Den kreativa och hållbara staden.
2006-10-17  
Uppsala Universitet
Kreativitet – i mötet mellan konst och 
vetenskap.

Seminarierna har inrymt stipendieut-

delning, föreläsningar av stipendiaterna, 
presentation av stiftelsen, föredrag av 
forskare och kulturarbetare samt kultur-
inslag av olika slag. De har fungerat som 
mötesplatser för konst/kultur och veten-
skap.

Under årens lopp har stiftelserna Ska-
pande Människa och Riksbankens Jubi-
leumsfond samverkat för att stödja ut-
vecklingen av ämnet konst och vetenskap 
– konstnärlig forskning vid våra univer-
sitet och högskolor. En ny disciplin hål-
ler på att växa fram. Det finns redan ett 
�0-tal doktorander på detta område i 
Sverige. De behöver läromedel, handle-
dare, mötesplatser. Ett led i arbetet var 
en inbjudan till ett antal vetenskapsråd, 
stiftelser, fonder och myndigheter till ett 
samtal 2� augusti 2005 om konstnärlig/
praktikbaserad forskning. Resultatet blev 
att man enades om gemensam informa-
tion om bidrag och stipendier på områ-
det på respektive instans hemsidor. Stif-
telserna har också utarbetat en idéskiss 
till en internationell handbok (Reader) i 
konstnärlig forskning.  

Skapande Människa avslutar i och med 
200� denna fas av sin verksamhet. Riks-
bankens Jubileumsfond och Skapande 
Människa har emellertid funnit det an-
geläget att finna former för att vidareföra 
de erfarenheter som vunnits under Ska-
pande Människas tioåriga verksamhet 
och samarbetet de båda stiftelserna emel-
lan. Från och med 200� kommer där-
för Riksbankens Jubileumsfond att bl.a. 
initiera ett nytt postdoktoralt stöd till 
forskare som arbetar i gränsytan mellan 
konst och vetenskap och att genom olika 
insatser fortsatt följa utvecklingen inom 
området konstnärlig forskning.

Bo Andér

Stiftelsen Skapande Människa har sin 
grund i projektet Exposition 199�, som 
startades 1992 på initiativ av Stockholms 
stad och Stockholms Handelskammare i 
syfte att planera och genomföra en stor 
utställning i Stockholm våren 199�. Stif-
telsen Exposition 199� fungerade som 
högsta organ för utställningsprojektet, 
med representanter från en bred krets ur 
näringsliv och samhälle. HM Konungen 
var stiftelsens hedersordförande och riks-
dagens talman dess ordförande. Exposi-
tion 199� skulle visa på utvecklingskraft, 
förnyelseförmåga och framtidstro. Hu-
vudtemat var ”skapande människa” och 
den främsta målgruppen ungdom. 

När det på hösten 1995 beslöts att  

Exposition 199� inte skulle genomföras om-
bildades stiftelsen till Skapande Männis-
ka. Den nya stiftelsen beslutade att stif- 
telsekapitalet skulle användas till stipen-
dier.

Portalparagrafen i stiftelsens stipendie- 
stadgar har varit:

”Stipendiaterna skall i genomförda ar-
beten/projekt eller i vederhäftigt presen-
terade projektbeskrivningar visa idérike-
dom, fantasi, lust och handlag beträffande 
arbete av gränsöverskridande karaktär i 
skärningspunkten mellan konst och ve-
tenskap ägnat att ge nya infallsvinklar 
och möjlighet till förståelse av såväl ve-
tenskapens som konstens utforskande och 

beskrivning av människans livsmöjlighe-
ter.”

En av styrelsen utsedd stipendiekom-
mitté har bestått av representanter för en 
särskild referensgrupp och för i tur och 
ordning fem av landets högskolor och uni-
versitet (mer om samarbetet med dessa 
nedan). Kommittén har på styrelsens 
uppdrag granskat inkomna ansökningar 
och för styrelsens beslut nominerat 5–� 
stipendiekandidater årligen. 

Stiftelsen har således årligen delat ut 
stipendier till unga forskare/konstnärer 
eller konstnärer/forskare. Åren 199�–
2003 delades två stipendier ut à 50.000 
kr och åren 2004–200� tre stipendier à 
100.000 kr. Sammanlagt 1.192 stipen-

Historik

År Antal Individuella Grupper Antal personer Män Kvinnor Sthlm Gbg  Malmö/Lund

2006 135 104 31 189 78 111 59 14 10
2005 164 129 35 212 89 123 72 20 23
2004 233 196 37 302 143 159 115 35 12
2003 154 130 24 199 82 117 54 31 20
2002 155 137 18 185 87 98 70 26 16
2001 94  75 19 119 59 60 39 17 12
2000 130 104 26 183 65 118 100 40 8
1999 90 70 20 120 60 60 46 10 3
1998 14 11 3 27 14 13 8 2 0
1997 23 16 7 35 18 17 15 2 2
S:a 1.192 972 220 1.571 695 876 578 197 106

Anm: Åren 1997 och 1998 nominerade referensgruppen kandidater till stipendiet. Fr o m 1999 har det utlysts offentligt.  
Fr o m 2004 utlystes tre stipendier om vardera 100.000 kr mot tidigare två stipendier om vardera 50.000 kr.

Statistik över ansökningar till stipendiet Skapande Människa
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Seminariebilder



Denna skrift vänder sig till den som är nyfi-
ken på hur konst och vetenskap kan sam-
spela för att skapa nya synsätt, uttryck, 
idéer och forskningsfält. Den är framtids-
inriktad, då den vill stimulera diskussionen 
om utveckling på konstområdet och inom 
konstnärlig forskning. Texterna är både 
probleminriktade och beskrivande. Skap-
ande Människas 25 stipendiater kommer 
till tals om sina projekt och sitt tänkande. 
I några teoretiska texter förs resonemang 
om förutsättningarna och möjligheterna 
för mötet mellan konst och vetenskap,  
vilket  ger en fyllig bild av Stiftelsens Ska-
pande Människa 10-åriga verksamhet.


