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Presenning, sytråd, dragkedja, plast, järnrör, metall, mutter, skruv, rem, gummi, tejp, projektor, sladd, 
kamera, mikroskop-webbkamera, dator, elektronik, switsher, splitter, lampa, motor, kugghjul, kedja, textil, 
plexiglas, insektsnät, slang, galler, levande och döda flugor, fanta, äpple, lack, papper och kol.  

“In The Ring, when the fly suddenly crawl from the inside to the outside of the screen and she grabs it 

between her fingertips. The moment when the screen is used as a transmission device for Samara / 
Sadako (chased child). In the search for the haunted you come across objects and subjects affected by 
harm. When you revel the source of pain, it does not matter, the harm is already done, and have made 
deep marks that through its letters it assembles fiction that continue to affect and create new 

inscriptions. It spreads through a network of affective points, a swarm of flies, the spread of decease, 
infection, injection after injection. 

The blackholes, the screens, the flies,  
their legs, their wings, their eyes. “ 

Utdrag från utställningskatalogen Kungl. Konsthögskolans vårutställning 2018. 

I skräckfilmer används trasiga, förvridna, döda kroppar för att skapa affekt och försätta betraktaren i 
tillstånd. Verket fungerar som en skräckfilm och innehåller element som destabiliserar världen, det har 
mekaniken hos det filmslut som många skräckfilmer har, som skapar en fortsättning och inte alls en 
avslutning, där filmen etablerar sig i ens medvetande efter sitt slut genom en öppning/fortsättning. Som i 
filmen Ringu (1998) visar det sig att det onda fortsätter att leva utöver oss trots våra psykoanalytiska försök 
att erövra och bryta förbannelsen. I detta verk finns inget förlösande, förklarande slut, det finns bara en 
ändlös fortsättning. 
Här har lidandet en allomfattande, genomträngande och absorberande kraft, för sin egen skull. Lidandet 
som tordes vara en bieffekt av en händelse visar sig vara ett parallellt, uppslukande universum som gör allt 
för att etablera sig i “verkligheten”. 

Truth is not delivered whole but received in parts a rotten corpse flesh slushed 

acid rain burn the scars 



Maskiner i en maskin Ett justerbart tält i vit presenning, svart plast med röda sömmar, och dragkedja-
öppningar. Tältets stomme är av metallrör i olika storlekar som förs in i varandra och låses med muttrar och 
skruvar. Presenningen rullas ihop och dras åt i hörnen.  

Rörelsen genom rummet Tältet är placerat mellan två befintliga dörrar i hörnet av Konstakademiens största 
utställningsrum. Tältet har två öppningar diagonalt på motsatta sidor, det är utformat så att betraktaren ska gå 
igenom tältet, in genom ena öppningen och ut ur den andra. En av öppningarna leder ut i rummet till en av 
lokalens utgångar den andra öppningen leder ut i ett hörn där ett svart hål är placerat.  

I tältet finns en metallställning med maskiner, elektronisk utrustning, kameror, lampor och kablar som 
sträcker sig från golv till tak, en plexiglasbur i tre våningar som står på golvet, fyra svarta öppningar av 
papper och kol i varje hörn och två justerbara lackstolar.  

Projektioner Tre projektorer hänger på utsidan av tältet och projicerar in genom öppningar i duken på 
motsatt vägg. 

På tre av rummets väggar projiceras de uppförstorade flugorna. Maskinerna animerar de döda och levande 
flugorna, som dansar, krälar, regnar och ramlar över väggarna. Samma animation projiceras på samtliga 
väggar. En programmerad switcher växlar mellan de tre olika animationerna på en intervall av 1 - 1,2 min.  

På utsidan hänger sju påsar i plast sammansydda med röda trådar med fluglarver som förpuppas och 
förvandlas till flugor. De nykläckta flugorna flyttas sedan in i plexiglasburen där deras kroppars rörelser blir 
upptagna av en mikroskop-webbkamera, signalerna skickas till en dator som är kopplad till en switcher.  

Programmering Respektive maskins kamera är kopplad till en switcher som sammanlänkar kamerorna till 
projektorerna via en splitter som fördelar bilden mellan de tre projektorerna. Switchern växlar mellan de tre 
olika kamerorna på en intervall av 1 - 1,2 min.  

Maskin 1 har flera cylindrar i olika storlekar, döda flugor är fästa på nålar 
som sticker ut från en klädd roterande cylinder. Cylindern roterar i 7 sek för 
att sedan stanna i 7 sek.  

Maskin 2 Döda flugor ligger i tre roterande askar av plexiglas, de drivs av 
kugghjul i olika storlek (för att askarna ska rotera i olika hastighet) och en 
kedja. Askarna är anpassade efter en flugas tjocklek, så att de glider/kanar 
upp och ner i askarna, de tre askarna skapar tre lager flugor och ett bilddjup, 
lampan som belyser flugorna reflekteras och går ner som en sol tillsammans 
med flugregnet.  



Maskin 3 Evighetsmaskin. En bur i tre våningar som levande flugor klättrar 
och flyger emellan. De matas i fack av galler på varje våning, med kött och 
frukt och vätska (fanta) hälls in genom ett rött tyg som sitter fast i slangar 
från utsidan och hänger in i maskinen. Varje våning är 5 cm hög mellan “golv 
och tak” och utrymmet på bägge sidor har samma bredd. Detta är för att 
flugorna ska kräla i större utsträckning. Maskinen skapar en särskild 
koreografi och rörelse, den skapar en specifik fluga. De matas, reproducerar 
och dör.  

Lackstolar De två stolarna är användarvänliga och gör så att betraktarens kropp blir en tydlig del av verket. 
Stolens form utgår från flugkroppen, den har fyra ben, när en besökare sätter sig på stolen får den sina sex 
ben.  

Svarta hål I de fyra hörnen är ytterligare maskiner, gjorda av papper och kol, de är öppningar*.  

Placeringen av “de svarta hålen” i hörnen skapar en illusion att flugorna rör sig mellan installationens svarta 
hål.  

*Mitt arbete med svarta hål, något som konsumerar allt, började i själva verket som en tanke om att all ondska 
kommer någonstans ifrån, det blev aktuellt efter en period med svåra mardrömmar, som återkom i våldsamma 
sektioner och det fick mig att känna mig animerad, som om något levde genom mig. Verket är alltså poröst, det suger 

åt sig och släpper ut. utöver att utsöndra och ta in, bearbetar och producerar poren även något inom sig.  

Utspridda på olika platser i byggnaden fortsatte de svarta hålen att förekomma, verket aktiverades på så vis över en 
större yta, genom att de som möter verket ständigt påminns om det, på ett direkt eller indirekt sätt.  

Genom utspridningen av de svarta hålen fortsätter porerna  att etablera sig genom flera aktiva punkter, då betraktaren 
som rör sig i utställningsrummet sedan fortsätter att sprida verket vidare genom att också vara mottagare och sändare. 


