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All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.
As You Like It Act 2, scene 7. W. Shakespeare

Inledning och projektbeskrivning
Jag har i tidigare arbeten undersökt objektsmässig kommunikation med både
funktion och material som grund utifrån de förväntade egenskaper som glas och
produkter av glas har.
Det senaste året har jag inlett glasdramatiska projekt och arbetar bokstavligen
sceniskt med glas. I performativa iscensättningar samt på teaterscener.
Jag vill med denna uppsats leta efter och belysa eventuella likheter mellan uttalat
sceniskt arbete och outtalat sceniskt arbete. Vilka förväntningar har man på glas och
hur stark kopplade är dessa förväntningar till drama? Är det glasets dramatiska
egenskaper som gör det till det exklusiva material som det är och finns det en
beröringspunkt i all användning och exponering av glas som heter just dramatik?
Tidigare i mitt arbete kallade jag denna undersökning för en scenisk mikro- och
makroundersökning av glas och hur vi förhåller oss till det, till glaset. Men det som
skulle vara en metod för min undersökning blev snarare en linjär presentation och var
som metod inte särskilt brukbar. Så jag har jag byggt om den till att snarare vara en
överskådlig modell än en metod. En modell ämnad att illustrera var jag ser en
dramatisk beröringspunkt i användandet av glas.
Jag kommer, med denna modell och utifrån en karaktärsanalys av glaset, att
analysera den sceniska potentialen. Jag kommer att titta på glasets kvalitéer i olika
sammanhang och i mer eller mindre medvetna gestaltningar.
Jag kommer att undersöka detta, dels genom att sätta glaset på en teaterscen samt
vrida och vända på ordet/objektet ”glas”. Jag kommer att titta på vad som förväntas
av glas och hur glas används och exponeras (exponering: scenisk verksamhet) och
diskutera huruvida glaset är en kvalificerad skådespelare. Jag vill föra ett
resonemang runt glas, materiellt och funktionellt och hur materialet och funktionen
hänger samman och jag gör detta med dramatiska glasögon på (detta är vad jag
skulle kalla min metod).
Jag kommer att göra en bedömning av hur stor den dramatiska faktorn är på de olika
scenerna.
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Nedan följer iakttagelser jag gjort, jag tar upp projekt och undersökningar andra har
gjort och jag kommer att redovisa de projekt som jag själv varit delaktig i eller drivit.
Jag ser mitt masterprojekt som en direkt fortsättning på mina tidigare projekt men
med den skillnaden att jag nu inte bara jobbar med glasets egenskaper utan också
belyser dem och berättar vad jag ser.
Jag hoppas inhämta kunskap inom flera områden eftersom mitt arbete täcker många
områden. Dessutom hoppas jag på att ge mig ut på, för mig okända, marker, i både
arbetet med projekten som i de olika redovisningsformerna.
Jag har i mitt masterarbete arbetat med två projekt:
-”Enterprise – en rymdresa”, ett samarbetsprojekt med glaset och glaskonst i centrum
på en teaterscen.
-”Nina Westman – Glaskonstnär”, ett performativt arbete där jag spelar rollen av mig
själv. Naivistiskt och absurt tecknat, men med utgångspunkt i mig som utövare.
Arbetets inriktning är performativt och traditionen som det befinner sig inom är både
en glastradition och en teatertradition med försök att utveckla båda.

Båda projekten handlar om att undersöka glasets sceniska förmåga och belysa
glasets dramatiska karaktär. Det förstnämnda på en teaterscen, det andra med en
uttalad ifrågasättning av vad ett glas verkligen är och hur förväntningar på ett glas,
satt i ett oväntat performativt sammanhang, kan förändras.
Dessa projekt presenterar jag mer ingående senare i texten och hoppas att
modellen, som jag också presenterar, tydliggör mina tankar om vad materialet glas
är, kan vara och hur dramatiken spelar en viktig roll.

Konst/Konsthantverk
Det är omöjligt att skriva om glas utan att beröra frågan konst kontra konsthantverk
kontra hantverk. Detta är underlag för en diskussion i sig och jag kommer att beröra
den då den är svår att undvika när man diskuterar de olika befintliga scenerna för
glas.

Metod och läsart
Denna uppsats ställer vissa krav på att läsaren har fantasi och viss inlevelseförmåga.
Det finns andra metoder att undersöka objektets relation till betraktaren och hur ett
material kommunicerar med eller utan kopplingen till objektet och till och med frigöras
från sig själv.
Min undersökning tar avstamp i semiotiken, läran om tecken och symboler och
kommunikation mellan dessa och människan. Då min inriktning är materialspecifik
och min vinkling personlig har jag valt att låta läsaren titta på världen genom mina
glasögon och spela med i spelet: Världen är en scen och glaset är en aktör.
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Modell: den dramatiska beröringspunkten
(tidigare ”Metod: en mikro- och makroundersökning”)
Jag kommer att ge exempel på olika konstformer och titta på var och hur glas
exponeras för att undersöka hur stor roll drama spelar när det kommer till glas. Jag
kommer att utgå från min skådespelarbakgrund och min erfarenhet från fältet glas
samt egna och andra utövares projekt. Då man skulle kunna påstå att all konst har
ett performativt syfte och glas finns överallt i vår vardag så begränsar jag min
undersökning. Jag tar upp några få men förhoppningsvis tydliga exempel på konst
rörande artefakter och teaterscenen och jag håller mig till glasets sceniskt mer
uppenbara exponeringsytor.
Konst på scenen är intressant men i denna undersökning handlar det framför allt om
materialet glas och vilka förväntningar vi har på det, medvetet eller undermedvetet.
Jag kallade det tidigare för en: mikro- och makroundersökning. Nu använder jag mig
av en icke-linjär modell som påvisar den dramatiska beröringspunkten. Termerna
”mikro” och ”makro” är poler mellan vilka jag rör mig i mitt resonemang.
Mikro: Den outtalade, ofta omedvetna, iscensättningen: ”Omedveten iscensättning”
Makro: Glas på en teaterscen: ”Medveten iscensättning”

Den tidigare modellen för metoden
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Modell: en scen sedd uppifrån. Den vita cirkeln i mitten är rampljuset och jag tänker
mig att främre scenkant är den medvetna iscensättningen och bakre den omedvetna.

Samma modell, annan vy
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Men glaset som glas då?
Den andra inriktningen i mitt arbete handlar om den roll som glaset spelar. Rollen av
ett glas och den betydelse detta tillskrivs.
Glaset behöver inte vara i glas för att vara ett glas då materialet är så starkt kopplat
till en funktion att materialet givit namn åt denna funktion.
Vi har föreställningar och förväntningar på ett glas och dessa bor i vårt medvetande.
Jag har placerat Glaset som objekt på två ställen i min modell, ”backstage” samt mitt
i rampljuset, i vårt undermedvetna och i våra medvetna förväntningar på glas.

Glas?
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Konst och konsthantverk på scenen
Hur har man tidigare förhållit sig till konst på scenen och vad har gjorts?
Det finns otaliga exempel på möten mellan bildkonst, artefakter och scenen.
Surrealismen kopplades i begynnelsen starkt samman med teatern som på många
sätt tycks vara den ideala surrealistiska konstformen fast de flesta främst associerar
surrealism till tavlor.
Surrealismen har varit väldigt betydelsefull för mig i mitt arbete och jag återkommer
till det i stycket ” Nina & Surrealismen”.
Salvador Dalí använde både teaterscenen och den filmiska scenen som medium och
bas för konstnärliga experiment och surrealisternas förhållningssätt till det vardagliga
objektet är väldigt intressant i detta sammanhang1.
Fluxuskonstnärernas verk kallas performativa och performanceforskaren Kristine
Stiles menar att:
Fluxus originated in the context of performance and the nature of it´s being –the ontology of
2
Fluxus- is performative.

I ett försök att begränsa min undersökning väljer jag att här nämna två exempel på
objekt/artefakt på scenen (det här fallet människor i rollen av objekt):
Oskar Schlemmers arbete på ”Die Bauhaus Bühne” , samt performancegruppen Gob
Squad´s kommentar på föreningen, eller försök till överbryggning, mellan objektkonst: ”I can…”

Bauhaus-konstnären Oskar Schlemmer arbetade med geometriska former och
mekanik. Schlemmer omvandlade med kostym människan på scenen till en form som
ingick i den abstrakta, konstruerade scenen som han målade upp som vår värld.
Schlemmer såg den mänskliga kroppen som en mekanism och förstärkte det med
kostymer som överdrev kroppens befintliga geometriska former. Han skapade
”figuriner” som tog plats på scenen, människan/skådespelaren blev ett objekt.
Hans mest kända verk är ”Triadisches Ballet” som hade premiär i Stuttgart, 30
september 19223.

Fiona Bradley, Movement in Modern Art. Tate Gallery London
1997. Svensk utgåva: Förlaget Sören Fogtdal
2 Kristina Stiles, Between Water and Stone, Fluxus Performance,
A metaphysics of Acts. In the Spirit of Fluxus. Ed. Elizabeth
Armstrong and Joan Rothfuss. Ur Betraktarpositioner och det
teateraliska, en studie av performativt betydelseskapande i
konstverk av Rafael Lozano-Hemmer, Jårg Geismar och Yoko Ono.
Åsa Thörnlund, magisteruppsats, Uppsala Universitet 2006.
3 Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy, Farkas Molnár, The Theater of
the Bauhaus. Wesleyan University 1971.
1
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Kostym ur ”Triadisches Ballet” av Oskar Schlemmer.

”I can…” (1998)
En annan vinkling på mötet mellan konsten och scenen gjordes av den brittisk/tyska
performancegruppen ”Gob Squad” som fick i uppdrag att skapa en installation till ett
galleri. Gruppen konfronterades med frågan om vad de skulle kunna bidra med till
den kommersiella aspekten av ett galleri. Man ville försöka överbrygga och
kommentera gapet mellan objekt och performance. Resultatet blev en variant av TVshop, där man kunde ringa och köpa en tjänst av en konstnär som på skärmen
berättade vad han eller hon kunde göra. Till exempel gå ut med hunden4.

Jens Hoffmann and Joan Jonas Art Works Perform. Thames &
Hudson Inc. 2005
4

9

Ur: ”I can…”. Gob Squad, 1998

I det senare verket ser jag en stark koppling till glaset och galleriscenen för glas.
Glaset förknippas starkt med försäljning. Detta kommer jag att gå närmare in på i
stycket ”Butiker”.

Vad är egentligen ”performancekonst”?
Performace blev erkänt som konstform först på 70-talet. Detta trots att konstnärer i
århundraden utövat konstformen och då avses inte teater som varandes
”performancekonst”. Skillnaden mellan teater och performance är att skådespelaren
spelar någon annan och performanceartisten är sig själv, är sitt verk.
Många performanceartister blev senare erkända för de fysiska verk som de skapade,
performanceverken gjorde de tidigare i sin karriär och dessa räknades inte som
”riktig” konst. Det var först 1979 som den första historiska skriften om
performancekonst publicerades, som visade att det fanns en lång tradition av
konstnärer som utövade performancekonst som en av flera metoder för att uttrycka
sina idéer. Och att dessa uttryck spelade stor roll för konstens historia5.
Performancekonsten på 1900-talet är en berättelse om ett tolerant medium med
oändliga variationsmöjligheter, utövat av otåliga konstnärer som kände sig
begränsade av konstetablissemanget. Som ville ta sin konst direkt till publiken.

Jag anser mig hålla på med ”performtivt konsthantverk”. Begreppet ”Performativt
konsthantverk” får noll träffar på Google (senast googlat 19 mars 2010). Detta är inte
för att jag har kommit på det. Det finns många exempel på performances där glaset

5

-Performance art, from futurism to the present. RoseLee Goldberg
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spelat en huvudroll. Två exempel är ”Amsterdam spin event” 6 som jag deltog i och
Anna Viktoria Norbergs performance ”17 minuter” 7. Men begreppets obefintliga
existens på internet indikerar en hemlöshet hos en konstform som ännu inte är allt för
utbredd. Särskilt inte inom glas. Detta tror jag beror på två saker:
-Glaset är starkt kopplat till objektet, föremålet.
-Glaset och glasblåsning besitter i sig ett performativt värde som kanske gör att man
nöjer sig med den underhållning som utövandet bjuder på. Kanske förhåller det sig
så, att den glasblåsartradition som finns (inte bara den svenska) tillsammans med
den komplicerade tekniken och den rätt extrema utövningsformen (temperatur,
tyngd) gör att en utveckling inte har infunnit sig naturligt. Glaset har redan ett
underhållningsvärde som glasbruk och studiohyttor frekvent använder för att locka
publik. Något som understryker min tes att glaset är starkt kopplat till drama och som
jag kommer att ta upp igen då jag tittar på glasets olika scener.

Glas på scenen
När man ska titta på glas på scenen genom tiderna så stöter man direkt på ett
problem, som i sig är väldigt intressant och också tangerar kärnan av mitt
resonemang. Det är nämligen väldigt ofta glas på scenen. Så snart en karaktär i
vilken pjäs som helst ska dricka något (om denne inte spelar suput och dricker direkt
ur flaskan som i och för sig också ofta är av glas) så finns det ett glas på scenen.
Så glas i rollen av glas är väldigt vanligt. Plast i rollen av glas förekommer med
största sannolikhet också ofta, huvudsaken är att det ser ut som glas.
Detta återkommer jag till i allra högsta grad i projektet ”Nina Westman-Glaskonstnär”

Glas på en teaterscen. (ur ”Arne Anka”, Stockholms Stadsteater)

Men låt oss titta på uppsättningar där glaset som material varit scenografi och inte
bara glaset som glas som fungerat som rekvisita.

6
7

http://www.jocelyneprince.com/
http://www.avnstudio.com/kronoberg.htm
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Dale Chihuly, amerikansk glaskonstnär, är den första glaskonstnär som skall nämnas
i en text som handlar om sceniskt arbete med glas.
Sättet som Chihuly arbetar på är ofta monumentalt. Han placerar stora eller ofantligt
många glaskomponenter på oväntade liksom väntade platser. Han skapar scener
såväl i naturen som i en hotellobby där en utsmyckning är förväntad.
Chihuly arbetar genomgående sceniskt med glaset och har även arbetat som
scenograf för operan i Seattle, i produktionen ”Pelleas and Melisande” 1993. Chihuly
använde då inte bara glas utan också material som gav glaskänsla. Glasets
materialitet, inte objektet ”glas”, var det väsentliga8.

”Pelleas and Melisande” at the Seattle Opera. Setsesign by Dale Chihuly.

I Sverige har Ann Wåhlström skapat ett scenrum med materialet glas. Detta i Judiska
teaterns uppsätting ”Different trains” 2008.9

Different trains” , Judiska Teatern 2008

8
9

William Warmus, The essential Dale Chihuly, Abrams , 2000
http://www.judiskateatern.se
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Grupper som arbetar dedicerat sceniskt med glas är få. Jag är en del av en sådan
grupp: ”Cirkus i glasriket”, vi gör föreställningar med glasscenografi, glasblåsning,
glasmusik samt cirkusartister. 10 Detta har fram till nu varit en del Åsa Johannissons
forskningsprojekt ”Beyond & Within”, ett samverkansprojekt mellan scenkonst, film
och konstglas i samarbete med kulturinstitutioner och näringsliv 11. Från och med i
sommar så existerar Cirkus i Glasriket, fortfarande med Åsa Johannisson i ledning,
som ett självständigt projekt.
Vi jobbar vidare och i sommar utvecklar vi formen i föreställningen ”Catch”. I den
tidigare produktionen presenterades glaset med utgångspunkt i en tradition, om än
mer experimentell. I sommar tar vi ett steg ifrån traditionell glasblåsning och ska
försöka inkorporera glaset som ett nummer, som en cirkusakt.
I USA finns också ett cirkussällskap som jobbar sceniskt med varmt glas, Cirque de
Verre.12
Projektet ”Enterprise - en rymdresa” som jag arbetar med i mitt masterprojekt är
också gränsöverskridande. Det är ett sceniskt samarbete mellan Smålands museum
(Sveriges ledande glasmuseum) och Regionteatern Blekinge Kronoberg där jag är
både scenograf och glaskonstnär. Vi sätter bokstavligen glaskonst på scenen
tillsammans med aktörer av kött och blod.

Ninas glasshower
Det sätt jag en tid arbetat med glas är sceniskt och utgår från glasets egenskaper
med fokus på det sköra, symbolik runt glas och glasets förmåga att imitera.
Exempel på tre tidigare projekt:
•
•
•

-Underbar Bubbelbar
-Heart of Glass
-Mamma

Underbar Bubbelbar
En förväxlingsakt glas och vatten emellan. Glas blåst väldigt tunt som nästan saknar
optik påminner till förvillelse om vattenbubblor. Underbar Bubbelbar var/är en
iscensättning/installation som innehåller glas, såpbubblor och bubbelljud samt vid ett
tillfälle en jonglör.

10

http://www.cirkusiglasriket.se

11

http://www.dramatiskainstitutet.se/web/Beyond_and_Within.aspx
12 http://cirquedeverre.blogspot.com
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”Under Grund”, Underbar Bubbelbar på Cisternerne,
Köpenhamn (www.cisternerne.dk)

Glasjonglör i Underbar Bubbelbar, Bornholm
Glas, ljud, ljus, såpbubblor och glasjonglör.
Vad är glas? Vad är såpbubblor? Vad låter? Jonglerar han med glas eller såpbubblor? Vad är vad?
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Underbar Bubbelbar, Kronobergs slottsruin
Glas, ljud, UV-ljus och UV-såpbubblor.
Vad är glas? Vad är såpbubblor? Vad låter? Vad är vad?

Heart of Glass
Historien om ett hjärta som krossas. En lek med uttrycket ”Ett hjärta av glas” och
symboliken runt glaset som fragilt jämfört med ett hjärta.
Verket presenterades i tre delar:

1. ”Don´t go breaking my heart”,en film där jag blåser ett glashjärta som på slutet
krossas.
2. ”I will survive”, en rörlig skulptur, krossat rött glas som pulserar.
3. ”Either way I´ll break your heart some day”, performace där publiken får
gravera in ett namn på ett glashjärta för att sedan krossa det.

15

Ur ”Don´t go breaking my heart”, 2009

I will survive 2009. Krossat glas som pulserar som hjärtslag.
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”Heart of Glass” del 3: ”Either way I´ll break your heart some day”. Voodoo-light som
performace. Konstfack, masterutställningen PRAÇE.

Mamma
Ett stort kakfat med stora kanelbullar på. Vissa krossade. Installationen
presenterades med min mammas röst från 1976 då hon läser Bamse för mig och min
bror samt en doftmaskin som sprutade ut kaneldoft.
Verket handlar om vår förnimmelse av trygghet kopplat till vissa objekt med
materialet glas, starkt kopplat till dess skörhet, som undersökningsform.
Bullarna är överdimensionerade (fatet har ø 80 cm).
Jag var inspirerad av Michel Gondry’s surrealistiska scenografi i ”Eternal sunshine of
the spotless mind” där möblerna i en scen byggts stora för att skapa känslan av att
rollkaraktärerna var väldigt små.
Här ville jag med det skapa känslan hos betraktaren av att vara liten, vara ett barn.

17

Examensprojekt från Glas & Keramikskolan på Bornholm: ”Mamma” (2008).
Verket är donerat till Smålands Museum.
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Ur ”Eternal sunshine of the spotless mind”, Michel Gondry (2004)

Olika scener för glaset
I detta avsnitt gör jag ett försök att ge exempel på och lista vanliga exponeringsytor
för glas.
De flesta produkter sålda i butik har en funktion men detta är signifikant när vi
diskuterar glas:
Glas ska helst drickas ur eller så ska det vara möjligt att sätta en liten blomma i det.
Är detta omöjligt så är produkten troligtvis en souvenir eller skulptur tänkt att ges bort
som en present.
I avsnittet ”Extramaterial” diskuterar jag detta vidare och ger exempel på en upplevd
situation som pekar på att detta är hur allmänheten ser på glas.
Jag betygsätter dramafaktorn för varje scen i en skala mellan 1-5.
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Scen 1
Butiken

Dramafaktor: 3 +
Den vanligaste och mest förväntade platsen som man ser glaset på är i butiken.
Det finns många olika sorters butiker; lågprisbutiker och butiker med relativt billiga
produkter som har ”snygga” varor till lågt pris (glaset har troligtvis importerats till
billigt pris från Kina).
Om man sedan går upp i prisklass så hamnar vi i butiker som inte är särskilt snygga
men ändå dyra. Detta är turistbutiker som säljer svensk kristall dyrt men skattefritt,
vars kundkrets inte kräver en snygg scen för att handla.
Butiksscenens créme de la créme i Sverige är Orrefors & Kosta Boda butiken på
Birger Jarlsgatan. Detta är glasbutikernas stora privatteater13. Här finns utbudet för
den köpkraftiga publiken som vill ha med sig underhållningen hem. Artisterna är
folkkära. Men till skillnad från teaterbranschen så är även dessa artister välkomna i
de statliga salongerna när det gäller glas. I teatervärlden så ser man sällan
privatteaterskådespelarna på en statlig scen som Dramaten14 men de glaskonstnärer
som gjort sig ett namn kan hamna i Nationalmuseums samling.
I Orrefors, i anslutning till glasbruket ligger också en butik med namnet: ”Living &
Giving”. Jag anser detta butiksnamn avslöja hur Orrefors Kosta Boda-produkter är
tänkta att uppfattas: att duka med eller ge bort i present.
Dramafaktorn är relativt hög då all reklam och butiksdekoration handlar om just
iscensättning. Men då det anspelar på en hemmamiljö menar jag att det drar mot den
undermedvetna sceniska användningen.
Här handlar det om att sälja produkter, sättet glaset exponeras på ska locka till
försäljning och givetvis spelar våra undermedvetna och medvetna bilder om glaset
och mystiken in. Det glas som säljs i mindre exklusiva butiker och är importerat från
till exempel Kina berättar inte samma historia som glasbruken i mörkaste Småland.
En stolthet över det svenska, vackra glaset i köparens undermedvetna ger glaset en
ytterligare exklusiv kvalitet.
Glaset är till för att säljas i fler kategorier än denna (se ”Galleriet” till exempel). I
denna kategori hymlas det dock inte med det.

13
14

Intiman, Göta Lejon, Oscarsteatern till exempel
Kungliga Dramaten, Sveriges mest prestigefyllda teaterscen.
20

Reklambild för en Orreforsprodukt, ur serien ”Mingel” av Lena Bergström.

Lagerhaus säljer mycket glas till relativt låga priser.
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Scen 2
Glashyttan/butiken

Dramafaktor: 4-

Publiken/konsumenten får här med sig upplevelsen av att ha sett produkten skapas
eller träffat producenten, glasblåsaren. Detta ger denna scen en hög dramafaktor.
Iscensättningen är dock, om än medveten, inte uttalat varandes en ”scen”. Utövaren,
glasblåsaren, framstår ofta och är en kämpande konsthantverkare, som blåser sitt
glas för brödfödan. Detta gör honom eller henne till en utmärkt aktör i
sammanhanget, köparen får en mänsklig hand lagd vid sitt glas och ett människoöde
inbakat i sin produkt. Vilket höjer den dramatiska aspekten.
Men, just för att den här scenen är så starkt kopplat till en människa, till det nära
förhållandet till producenten, så är den sceniska kopplingen både medveten och
undermedveten. Det sitter ju faktiskt en människa som måste leva på försäljning av
sina glas och måste producera. Alltså är produktionen nödvändig och inte bara en
iscensättning.
Givetvis måste även butiksinnehavarna leva på sin försäljning men kommersialismen
distanserar från människan och det dramatiska inslaget är människan i mötet med
glaset.

Bilder från ”Glödheta”, glashytta i Umeå
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Scen 3
Galleriet

Dramafaktor: 4 +++
Här är dramafaktorn hög, slår nästan i taket!
När glas exponeras på ett galleri så är det givetvis för att det ska säljas men har ett
konstnärligt alibi som nästan ger det ”rätt” att bara existera, för oss att titta på.
Det finns ofta en genomtänkt dramaturgi på ett galleri och det säljs inga matchande
servetter vid sidan av. Glaset är huvudperson och det är inget snack om det.
Att dramafaktorn inte blir 5 i det här fallet är för att glaset trots allt, som för det mesta,
är till försäljning. En skådespelare kan man inte köpa, alltså når inte Galleriglaset en
topplacering.
Det finns i dagsläget få gallerier som exponerar både samtida bildkonst och
konsthantverk. Konstnärer som arbetar i ett material som glas eller keramik hänvisas
vanligtvis till konsthantverksgallerier.
Galleri Wetterlings gjorde ett undantag i augusti 2010 då Fredrik Nielsen och Charles
Stern ställde ut där.
Nielsen och Stern har båda en otraditionell approach till glaset och glasets
exponering, de experimenterar med just scenen som glaset presenteras på. Nielsen
uttrycker sig i själva glashanteringen väldigt osentimentalt och leker med en
rockstjärne- samt målarestetik. Stern talar i sina verk om den virtuella vardagen och
om konsthantverkets potential i en digital värld. 15
Åsa Jungnelius bör också nämnas i sammanhanget. Jungnelius är en
konstnär/konsthantverkare som gång på gång överbryggar gränserna för konst och
konsthantverk och ställer ut på konsthantverksgallerier som i konstsammanhang till
exempel Market16 och www.solo-show.com17

Exempel på konsthantverksgallerier i Stockholm:
-Blås & Knåda18, keramik och glasbutik plus utställningsdel. Är ett kollektiv och drivs
av dess medlemmar.
-The Glassery19, butik och showroom där separatutställiningar visas . Enbart glas
visas och säljs på The Glassery.
15
16
17
18
19

http://www.wetterlinggallery.com/
http://www.market-art.se/
http://www.solo-show.com/
http://www.blasknada.se
http://www.theglassery.com
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-Inger Molin20 är ett av Stockholms mest ansedda konsthantverksgallerier. Hennes
galleri är inriktat på glas och keramik. Det finns ingen butiksdel, det är enbart
utställningar.

Galleriscenen för glas sätts ofta samman med den för keramik. Detta trots de få
likheter de olika materialen har. Båda disciplinerna är ”hands on”, ”skitiga”, och
utbildningar inom de olika materialen sker ofta under samma tak. Därför placeras de i
samma fack.

Bild från ”Blås & Knåda”s hemsida

20

http://www.ingermolin.se
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Scen 4
Hemmet som scen

Dramafaktor: 3I detta fall blir betyget inte fullt rättvisande. Dramafaktorn är i själva verket väldigt hög
men då det inte är ett uttalat iscensättande så får hemmet lite lägre poäng än till
exempel butiken.
Dock, vill jag påstå att iscensättningen, om inte uttalad, är medveten.
Vi har sedan Ellen Keys tid sett hemmet som en förlängning av oss själva, en
berättelse eller en iscensättning av oss. Sverige smakfostrades och man förfasades
över dålig smak 21.
Idag är stora fönster på mode, vi vill synas för syns vi så finns vi; en trend som
sträcker sig från doku-såpor på tv till exponering av det egna hemmet.
”Home staging” är på modet och vi är skådespelare tillsammans med vår rekvisita.
Glasen på bordet eller i vitrinskåpet säger en hel del om vem vi är (eller?).
Home staging är ett uttryck som används ofta i samband med lägenhetsförsäljning
men är applicerbart på det bebodda hemmet också. Med andra ord, ett hem som inte
piffats för att höja värdet på bostadsmarknaden utan för att bos i.
Heminredningstidningarna svämmar över i Pressbyrån och inredningsprogrammen
på tv är många och blir ständigt fler. Strävan efter ett vackert hem är utbredd bland
Sveriges befolkning.
Glas i dessa svenskars hem spelar en stor roll. Men få ser pyntning av hemmet som
den iscensättning det är, agendan är att skapa ett trivsamt hem som kanske till och
med kan beundras av besökaren. Bevekelsegrunderna, tror jag, är inte att inreda
som bodde man på en scen och glaset ses inte som rekvisita. Så trots den inbyggda
dramatiken så hamnar hemmet som scen närmare backstage.

Maria Göransdotter, God smak som fostran eller folkbildning?
Om kurser i heminredning på 1940-talet. Paper till session nr
31: Smakfostran och estetiska ideal under 1900-talet. Umeå
Universitet 2005.
21
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Bild från www.styleroom.se. Fin utsikt eller insikt?

Middagsbordet

Bild från Kanal 5:s inredningsprogram ”Roomservice”
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Scen 5
Glas på en teaterscen

Dramafaktor: 5
Glas på en teaterscen och glas som scenografi. Dramafaktorn är total.
Det finns ingen som helst annan grund att sätta glaset på scenen, förutom glasets
egenskaper. Visst, man ska sälja publikplatser men det är precis som på vilken
annan teater som helst.
Läs mitt fördjupade arbete med detta i avsnittet ”Enterprise – en rymdresa”. En
föreställning där jag agerade scenograf och glaskonstnär där vi dels tolkade utvalda
glasverk och byggde en föreställning runt dessa, samt där jag skapade en visuell
upplevelse/ett verk i glas knuten till historien.
Men, glas på scenen kan vara något annat också. Glas är ofta kopplat till en funktion;
den av ett glas som man dricker ur. Detta glas kan vara av plast, alltså separerat från
sitt ursprung, men fortfarande föreställer det ett glas. Som sagt: dramafaktorn är total.

Rolltolkning, aktör: Glas
Jag har en skådespelarbakgrund, jag har utbildat mig två år på Spegelteaterns
skådespelarlinje samt arbetat som skådespelare för Spegelteatern i närmare 10 år 22.
Karaktärsanalys och rolltolkning är två begrepp som är väldigt närvarande i ett arbete
som skådespelare och jag ska nu försöka göra en snabb karaktärsanalys av glaset.
Glas
•
•
•
•
•
•
•
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-Skört, fragilt kan gå sönder när man behandlar det ovarsamt.
-Vasst
-Transparent
-Opålitligt. utifrån utövaren. Det finns en aspekt av osäkerhet om det kommer
att hålla efter objekets färdigställande.
-Kallt, när man inte jobbar med det varma glaset.
-Varmt, när man jobbar med det varma glaset.
De två sist nämnda ger glaset ytterligare en aspekt av ombytlighet.

Spegelteatern gick i konkurs 2010
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Om glaset skulle anta mänsklig form, är detta troliga karaktärer?

Hur sätter man då in denna karaktär i en pjäs? Hur väljer man att visualisera en idé
där glaset står i fokus?
Kan man bortse från dessa karaktärsegenskaper
Kan man nöja sig med att glaset är vackert och utgör grunden för vackra
vardagsting?
Kanske gör just dessa karaktärsegenskaper glaset i ett vardagssammanhang, eller
kanske snarare i ett lyxvardagssammanhang, till det exklusiva förmål som lägger
grunden för just begrepp som ”Living & Giving”? Det faktum att dessa egenskaper är
så inpräntade i våra medvetanden så vi ser glaset som en vara lite förmer för att vi
vet att det är förgängligt?
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Ninas masterprojekt

Enterprise - en rymdresa

Jag gjorde det grafiska materialet till föreställningen
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Enterprise – en rymdresa
Manusversion 1 – Åsa Johannisson 091016
Enterprise är ett interaktivt projekt som riktar sig till lågstadiet och handlar
övergripande om barns förhållningssätt till konst och till det egna skapandet. Publiken
börjar med att se en föreställning för att sedan delta i workshop med
konstpedagoger. Den konstnärliga målsättningen i föreställningen är att sammanföra
konstformerna glaskonst, dans, teater, cirkus och musik. Projektet är ett samarbete
mellan Smålands Museum - Sveriges Glasmuseum, Regionteatern Blekinge
Kronoberg och det konstnärliga forskningsprojektet Beyond and Within vid
Dramatiska Institutet.
Föreställningen har premiär på Smålands museum och turnerar sedan vidare till två
olika spelplatser i Blekinge. Planer finns även på gästspel i Stockholm våren 2010 i
samband med slutredovisningen av forskningsprojektet.
Övergripande idé
Föreställningen baseras på sex olika glaskonstverk. Fem av dem är utvalda ur
museets samling. Det sjätte skapas specifikt för föreställningen av glaskonstnären
Nina Westman. Det består av glasbubblor i uranglas som blir självlysande I UV-ljus
och bildar ramverk för hela föreställningen. Bubblorna länkas även samman i en
mobil. Konstverket heter Little boy galaxy.
Konsverk/konstnärer från museet: Homo sapien sapiens av Hans Frode, Luftslott
av Hellsten, Addiction av Karl Magnus Nilsson, Varelse av Paul Grähs och
Råttpokal av Åsa Jungnelius.
Aniara
I arbetet med föreställningen har vi även hämtat inspiration från Harry Martinssons
Aniara. Det vi främst har använt oss av är temat att vara på resa i en oändlig rymd
och den dramaturgiska uppbyggnaden i form av indelningen i sånger. I Aniara åker
människorna iväg mot en säker död på grund av att jorden är förstörd. Detta tema
kommer vi inte att använda oss av. I Enterprise representerar resandet ett ständigt
upptäckande av nya världar och fantasins oändliga möjligheter.
Handling
Publiken får följa med på en resa i rymden. Barnen slussas in i scenrummet och intar
sina platser i rymdskeppet. Resan påbörjas. De olika glaskonstverken representerar
olika planeter som publiken besöker/får ta del av. Under resans gång dyker det upp
nya uranbubblor som monteras i mobilen. När resan närmar sig sitt slut börjar
mobilen snurra. Publiken slussas ut ur scenrummet. På vägen ut får de något att ta
med sig till nästa anhalt det vill säga workshop.
Scenisk gestaltning
Vi arbetar med olika gestaltningsformer med avstamp i dans-rörelse, teater –
spelscener/talad dialog och cirkus - här representerat av
objektmanipulation/jonglering. Det genomgående uttrycket är rörelse.
Gestaltningsformen varierar i de olika scenerna.
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Musik och ljud
Musik och ljud komponeras på glas. Ljudbilden används även för att definiera olika
rumsligheter. Viss musik framförs live.
Scener/planeter
Obs! Ordningen på scenerna är inte fastställd.

Homo sapien sapiens av Hans Frode
Damerna på tavlan fungerar som en slags ciceroner och kommentatorer under
resans gång. Det finns en även en mikrovågsugn i scenrummet som kläcker fram
nya uranbubblor och som tillhör damerna.
Damerna representerar människan – homo sapiens sapien.
Gestaltning: tal och koreografi

Luftslott av Hellsten
Tre prinsessor längtar hem. Historien berättas i form av en saga framförd av en av
prinsessorna. Övriga två försöker nå upp till slottet med hjälp av en stege
Luftslottet representerar våra drömmar och fantasier.
Gestaltning: Tal och rörelse

Addiction av Karl Magnus Nilsson
Tre instängda människor. Deras huvuden sticker upp i burkar och de grälar med
varandra.
De representerar gränslandet mellan liv och död.
Gestaltning: tal. Möjlighet till ett trolleri med uppdykande och försvinnande huvuden.
Fosterrrörelser.

Varelse av Paul Grähs
En historia om kärlek.
Vi ser två varelser. Den ena börjar röra sig. En människa tittar på varelsen. Det
utvecklas till en duett. Varelsen kläcks.
Gestaltning: dans. En av aktörerna är inne i en säck som ser ut som varelsen.

Råttpokal av Åsa Jungnelius
De överlevande. Tre råttor letar mat. De kittlar publiken och letar i scenografin. Hittar
en pokal och kastar sig över den.
Gesataltning: Mask -hela råtthuvuden och jonglering
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Tolkning av glaskonstverken
Homo sapien sapien, Hans Frode
Fem fryntliga fruntimmer för farkosten & fabeln framåt.
Damer som guidar oss genom rymden. De är ciceroner med mänskliga drag, nära besläktade
med Miman (Aniara), och Mother, rymdfärjan Nostromos (Alien) superdator.

Varelse, Paul Grähs
Med dans och rörelse förlängs ”Varelse”s puppliknande form. Inspirerade av den gamle
rymdmatrosens kärlek till den strålskadade Nobby (Aniara), gestaltar vi en kärlekshistoria
med ”Varelse” i en av rollerna.

Addiction, Karl Magnus Nilsson
Det instängda huvud som bor i ”Addiction”s massiva glasbehållare får sällskap av två andra
huvuden i glasbehållare. Huvudena grälar och flyter runt i ett formalinfärgat gränsland mellan
liv och död.
Mimans drömkonserver (Aniara) som är tänkta att skänka tröst har blivit rastlösa.

Luftslott, Lars Hellsten
Ett slott som representerar våra drömmar och fantasier, höjt utom räckhåll för prinsessan som
bor i det. Finns det eller finns det inte?
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Råttpokal, Åsa Jungnelius
”En sekt som kallas Kittlarna har uppstått. De träffas för att kittlas och kittla. Det är mest
kvinnor, men de ledande är män och kallas kittelflikare, ett gammalt ord från förgoldondisk
tid. I ”Blå arkivet” finns ordet nämnt. Det hör på något sätt ihop med föda…” (Aniara).
Råttor kittlas och kittlar och söker mat.

Little boy galaxy, Nina Westman
Planeter föds i små nebulosor, närda av mikrovågor. Under föreställningens gång växer en
galax fram, med planeter som snurrar och meteorer som far genom rymden, burna av
aktörerna.
(Undertext: Radioaktivitet får planeterna att växa och lysa. ”Little boy”: Kodnamn för
bomben som släpptes över Hiroshima som, liksom glasets självlysande färg, bestod av uran.
1946 publicerade Harry Martinsson (Aniara) en dikt i Ergo, Uppsala studentkårs tidning, vid
namn Uranium. Dikten var inspirerad av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki.)
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Forskning
Enterprise är en del av Åsa Johannissons forskningsprojekt ”Beyond & Within” som
hon bedriver vid Dramatiska institutet.
Föreställningen är ett samarbete mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och
Smålands museum och är för barn mellan 6-9 år. Föreställningen syftar till att skapa
tillgänglighet till konst, i detta fall glaskonst, och föreställningen följs också av en
workshop där barnen får skapa i glas med hjälp av en pedagog.
Abstract Beyond & Within

Beyond and Within – Fusions between performing arts, moving image and
art glass in collaboration with art institutions and industry
The emerging new economy invites to collaboration between the business community and the
performing arts. The business community can use the creativity originating in the arts to
strengthen its innovative potential while the performing arts can build a capacity to provide both
experiences and value. Accordingly, the aim of the project is to create the organisational and
economical conditions needed to produce and investigate new creative dramatic art and film in
collaboration with industry and public institutions. Two supplementary subprojects will be carried
out:
Circus in the Kingdom of Crystal – New circus, music and art glass in collaboration with industry
and art institutions
The aim of this subproject is to produce, document and reflect upon the variety-generating
processes that are released at, on the one hand, the encounters between new circus, music and art
glass, on the other between the performing arts, the business community and institutions of art.
The collaborators are SeaGlasbruk/KostaBoda, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg and
Smålands museum/the Swedish Glass museum. This subproject is enacted in three stages.
FISH - Moving image and performing arts in collaboration with creative industries and art
institutions.
The aim of this subproject is to investigate and reflect upon the process concerning the realization
of an artistic idea in collaboration with creative industries, such as the film industry, and public
institutions. The project is carried out in collaboration with the film company Cinenic and
institutional theatres. Co-production of film and performance will generate both a new form for
distribution of short film and access to new audiences. FISH provides a learning context that is
relevant for the private as well as the public sector.
The subprojects jointly realize the collaborative objective of the overall project. The researcher
and project leader is also the director of the performances and the film and thus has a central
position in the subprojects as well. To insure the quality of the project a steering committee
consisting of representatives from the HEI (Dramatiska Institutet) and the companies involved
will be established. The series of seminars that completes the project will take place at both the
HEI and the companies’ premises to further enforce the collaboration.While the project will
provide potential focal material for the ongoing meta discussion on research issues at the HEI, it
adds some challenges concerning the potential collaboration/knowledge exchange between
different art institutions, different artistic production and distribution systems as well as their
interface with different firms within the creative industries
The outcome of the research will be reported in seminars, workshops, DVD, in writing and
lectures.

Mer information finns på:
http://www.dramatiskainstitutet.se/web/Beyond_and_Within.aspx
http://www.beyondandwithin.se
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Arbetet med Enterprise
Att arbeta med glasscenografi och glas som rekvisita är inte helt oproblematiskt och i
Enterprise är glaset inte heller bara kuliss utan artisterna interagerar i allra högsta
grad med glaset, jonglerar med glasklumpar, är instängda i glasburkar och bygger en
mobil, ett planetsystem av glas som sitter i taket.
Dessutom rör de sig på en yta av ca 8 x 8 meter där också 6 glaskonstverk befinner
sig.
Till en början var artisterna nervösa för att arbeta med glas och den större delen av
repetitionsarbetet pågick med attrapper istället för riktiga glaskonstverk. Råttpokal av
Åsa Jungnelius fick dessutom en ostkupa på för att skyddas. Detta för att artisterna
”överhuvudtaget skulle våga röra på sig” i scenrummet.
Efterhand vande sig artisterna vid glaset och kunde röra sig relativt ohämmat i
rummet.
Glasklumparna som de fått att interagera med fick i artisternas händer liv och
associationer till vatten och föda i rymden föddes.
Glas är scentekniskt besvärligt att arbeta med. Det kräver ständig putsning då varje
fingeravtryck stannar på glaset. Glas är ett tungt material och, igen, skört.
Scenteknikern har alltid en dammsugare i beredskap då hotet om krasch alltid
hänger över föreställningen. Men detta skapar också en nerv i föreställningen.
Artister som publik vet mycket väl vad som kan hända och det finns därför, tack vare
den skörhet som glaset kommunicerar, ytterligare spänning inbakad i föreställningen.
Smålands Museum bör premieras för sitt mod att låna ut glaskonstverk till en fysisk
föreställning.

Ninas roll
I projektet Enterprise har jag rollen som glaskonstnär och scenograf. Jag har även
tagit stor del av idéutveckling och manusarbete runt föreställningen.
Dessutom har jag tagit fram det grafiska materialet, affisch, flyer, roll-up samt t-shirt
kopplade till föreställningen.

Little boy galaxy
Det glaskonstverk som jag skapat till föreställningen har fått namnet ”Little boy
galaxy”.
Little Boy var kodnamnet på den atombomb med uran som släpptes över Hiroshima
den 6 augusti 1945. Föreställningen Enterprise är inspirerad av Aniara som i sin tur
skrevs av Harry Martinson som var motståndare till kärnvapen och kritiserade, både
med Aniara och i andra texter (däribland Uranium, som publicerades i Uppsalas
studenttidning Ergo) USA:s bombningar under andra världskriget. Enterprise är en
lättsam barnföreställning, men med en mörkare underton. Rymdskeppet Aniara hade
kommit ur kurs och för passagerarna väntade döden, våra besättningsmedlemmar får
komma hem igen. Men de reser under ett radioaktivt planetsystem i glas som jag
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skapat, tillsammans med besättningens emblem som påminner om symbolen för
”Varning för radioaktivitet”.
”Little boy galaxy” är ett planetsystem, en ”mobil i taket” som är 6 meter i diameter
mellan de planeter som är längst ifrån varandra.
Glaset som planeterna är färgsatta med är uran-glas, ett uv-flourecerande glas som
är lite radioaktivt (det uppnår inte en skadlig nivå).
Planeter till ”Little boy galaxy” föds ur en mikrovågsugn och sätts upp av aktörerna
under spelets gång för att på slutet börja lysa och snurra till musik (komponerad på
glas, se ”Musik komponerad på glastrummor”).
”Little boy galaxy” är ett interaktivt glaskonstverk då artisterna dels bygger det
eftersom och i slutscenen då det börjar snurra, går med i omloppsbanan med
glasplaneter på huvudet. Detta ger rummet och stjärnhimlen ytterligare djup och
känslan av att planeterna svävar fritt ökar.
Alla barn får på väg in i scenrummet också ett uv-flourecerande klistermärke, som
föreställer emblemet som besättningsmännen på Enterprise har. Barnen blir då små
stjärnor i slutscenen.

Emblemet till bestättningen på ”Enterprise” påminner om symbolen för radioaktivitet
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Glasplaneterna färdas från mikro till mobilen/stjärnhimmeln
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Självlysande planeter

Scenrummet
Till en början var Enterprise tänkt som en vandringsföreställning där barnen fick gå
runt och besöka de olika planeterna och konstverken.
Ekonomi och storlek på lokal gjorde att vi fick tänka om då 50 barn per föreställning
skulle rymmas i en lokal på 10,5 x 10,5 meter.
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Det var viktigt för oss att barnen skulle uppleva en närhet till konstverken, hela
poängen med Enterprise och tillhörande workshop är ju just att barn ska komma
konst, i det här fallet glaskonst, närmare.
Så vi bestämde oss för att spela ”gata”, ett upplägg där publiken sitter på två sidor av
scenen. Vi ville med detta undvika den distans som lätt upplevs vid en klassisk
läktarlösning. Vi ville undvika ”vi och dom” utan låta barnen i största möjliga mån vara
nära.
Min scenografiidé bygger på att föreställningen spelas i en museiemiljö och att det är
konstverk på scenen. Jag inspirerades av ”Night at the Museum”, en komedi från
2006 med Ben Stiller i huvudrollen. Filmen handlar om hur museieföremål och
urtidsdjur får liv på museet när det blir natt.
Min tanke är lite densamma och utformade vår rymd med stilistiska planeter som ser
ut som det klassiska ”vita podiet” som känns igen från gallerier och museum. När
man i föreställningen besöker de olika planeterna förvandlas podierna. Podiet som
”Råttpokal” står på förvandlas till exempel till en ost.
Scenografin är en ”låda”. För att ”Little boy galaxy” ska fungera optimalt med UVljuset måste rummet vara totalt mörklagt. Alltså klädde vi golv, väggar och tak i svart.
Detta skapar samtidigt en känsla av rymd och det lilla rummet får i det dramatiska
scenljuset en känsla av att vara större än det är.

3-d modell av min scenografi-idé
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Bilder av scenrummet under repetition
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Bilder från scenrummet på Smålands museum
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Musik komponerad på glastrummor
Musiken till föreställningen är komponerad av Magnus Larsson på glastrummor
blåsta av mig och en vän och kollega Mikael Melander.
All musik framförs dock inte på trummorna utan ackompanjeras av bland annat fiol.
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Nina Westman – Glaskonstnär

Framsidan på boken ”Nina Westman Glaskonstnär”

Nina Westman – Glaskonstnär är ett performativt projekt som syftar till att undersöka
konventioner som gör sig gällande inom glasvärlden (i Sverige framför allt).
Projektet har en semi-fiktiv person i huvudrollen: Nina Westman, som vill ställa sig i
ledet av erkända glaskonstnärer men har en annan syn på vad en glaskonstnär är.
Projektet har en naiv, humoristisk ton där glaskonstnären genomför olika glasprojekt,
som inte involverar materialet glas, och samlar dessa i en bok.
Undertonen i projektet är allvarligare och handlar om identitet, normer och önskan att
erkännas.
Personan i boken, Nina Westman – Glaskonstnär, ligger väldigt nära mig själv och
jag kallar henne därför ”semi-fiktiv”.
Det är viktigt för mig att det är jag som är inblandad då stor del handlar om identitet
och min positionering i glas och konstvärlden: vem är jag och när blir jag vad? Är jag
konstnär nu? Om jag försörjer mig som butiksbiträde, är jag då konstnär ändå?
Om jag hade valt att skapa en helt ny person att genomföra de olika projekten, att
ifrågasätta vad en glaskonstnär egentligen är, så tror jag att hela projektet skulle
kunna uppfattas som cyniskt. Nu hoppas jag att, trots att projektet bär vissa satiriska
egenskaper, min uppriktighet skiner igenom.
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Estetiken
Till en början var estetiken och bokens utformning den viktigaste faktorn. Att boken
skulle se ut som en typisk hyllningsbok till en konstnär, gärna mot en ”tacky” stil.
Men allt eftersom jag börjat genomföra mina/Nina Westman Glaskonstnärs olika
glasprojekt har detta ändrat sig. Projekten i sig blev viktigare och viktigare och
tyngdpunkten förflyttade sig från satiren och parodin till vikten av ärlighet i de olika
projekten.
Jag använder inte humorn för att distansera mig utan för att kommunicera.
Allt i boken är påhittat, konsthistorikern Mogens Tvinning, rockstjärnan Cassandra
Ravenport och poeten Maria Fraemlingsdotter.
I bokens inledning finns en text skriven av konsthistorikern Mogens Tvinning om Nina
Westman Glaskonstnär.
Här har jag tagit tillfället i akt och genom Tvinning berättar jag mina tankar om
bevekelsegrunder för boken.
Jag låter Tvinning hylla Nina Westman Glaskonstnär, texten är inte olik de texter som
man finner i början av böcker om konstnärer, men Tvinning ifrågasätter och förklarar
också. Han får agera talesperson för mig.

Glaskrona gjord av plastglas. Ur ”Nina Westman Glaskonstnär”
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Nina Westman Glaskonstnär skapar glas i Second Life. Ur ”Nina Westman Glaskonstnär”

”Vårjungfruns bägare”. Fiktiv dikt som Nina Westman Glaskonstnär tolkar. Ur ”Nina Westman
Glaskonstnär”
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Ett glas konstnär
Det första projektet som på sitt sätt omfamnar mina tankar runt ”Nina Westman –
Glaskonstnär”: att på humoristiskt vis kommentera en problematik som utövare i
materialet glas.
Jag vill i mitt arbete med ”Ett glas konstnär”, liksom surrealisterna, beskriva en
”öververklighet”.
Jag vill påvisa att allt nödvändigtvis inte är vad det utger sig för att vara och att
det kan finnas en annan verklighet bortom den förväntade.
Jag vill också beskriva ett förhållningssätt till ett utövande, till ett material. I det här
fallet mitt förhållningssätt och mitt material utifrån mina förutsättningar.
Den svarta klänningen och klackskorna bars första gången i ”Heart of glass” men
etablerades i ”Ett glas konstnär”.
Initialt bar hon dessa kläder för att jag ville illustrera det, för mig, dubbla i en/min
glasblåsaridentitet. På kvällen i klackar på en bar á la Sex in the City, för att dagen
efter svettas i en glashytta.

”Ett glas konstnär” 2009
Foto: Bengt O Pettersson
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Nina & Surrealismen
Hur kommer det då sig att jag känner släktskap med surrealismen? Hur hittade jag
dit?
Den performativa sidan säger sig självt i namnet; teater, skådis, stå på scen osv.
Men jag tror att det finns en djupare koppling som har att göra med min träning i
improvisationsteater.
Improvisationsteater kopplas ofta orättfärdigt samman med teatersport på kanal 5
som är en avart av vad improvisationsteater egentligen är.
Jag ingick i många år i improgruppen ”Minus Manus” som hade Keith Johnston som
rättesnöre och husgud. Keith Johnston skrev regelverket som dålig teatersport stulit
sina godbitar från, han kom upp med begreppet teatersport förvisso men inte som en
aktivitet enbart ägnad till att få publiken att skratta. Skratta kan man få publiken att
göra om man pruttar med armen.
Johnston skrev ”Improvisation and the Theatre” 1979 och ” Impro for Storytellers”
1999. Dessa böcker beskriver ett komplicerat regelverk som framför allt handlar om
att sätta upp vissa ramar för att underlätta berättandet av en historia helt spontant,
utan filter. Dessa regler sattes upp som en hjälp att vara naken på scenen och tala
utan att tänka efter. Som en direkt länk mellan aktörens spontanitet, reflex och
undermedvetna och det som kommer ur ens mun och ens agerande.
Jag drar klara paralleller mellan improvisationsteater och surrealism. Surrealismen
beskrivs ofta som en studie i det undermedvetna, den kanske viktigaste teoretikern
inom Surrealismen André Breton beskriver i en av sina böcker, ”Manifeste du
Surréalisme (1924) surrealismen så här:
SURREALISM, noun, masc, pure psychic automatism by witch it is intended to
express, either verbally or in writing, the true function of thought.
Though dictated in the abcense of all control exerted by reason, and outside all
aesthetic or moral preoccupations.
ENCYCL. Philos. Surrealism is based on the belief in the superior reality of certain
forms of association herefore neglected, in the omnipotence of the dream, and in the
disinterested play of thought. It leads to the permanent destruction of all other
psychic mechanisms and to its substitusion for them in the solution of the principal
problems of life.

Kopplingen mellan improvisationsteater och surrealism är för mig solklar. Det handlar
om det undermedvetna, associationer och en annan verklighet än den som vi är vana
vid. En ”över-verklighet” skapas. Improvisatörer liksom surrealister utgår från
verkligheten men vrider på den genom sina egna associationer.
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Mazanti & Surrealismen

SUPEROBJEKTET
Mazanti talar om konsthantverket som en tolkning av vår materialistiska kultur.23 Hon
jämför de konceptuella konsthantverkarna med surrealister och dadaister då
konsthantverkarna med sin unika koppling till bruksföremål också har möjligheten att
vrida till dem. Att använda vardagen som en konstnärlig, social och filosofisk
utgångspunkt och försöka ställa vår verklighetsuppfattning på huvudet.
Märkligt nog identifierade jag inte denna koppling till mina projekt förrän en bra bit in i
projektet. Och bakvägen.
Jag fick en idé men har haft svårt att förstå inom vilket område jag rör mig. Idén var
spontan och jag har arbetat med att försöka koppla den till semiotiken.
Då detta inte kändes klockrent och då glastraditionen inte bjuder på någon närmare
analysgrund för mina tankar så gick jag närmare in på avantgardekonst och insåg att
surrealismen i viss mån är den konstform som ligger mig närmast.
Ligger mig nära i projektet ”Nina Westman Glaskonstnär” åtminstone.

Frågor som uppstår
Är då hela glasvärlden en scen? Än en gång, ”Livet är en scen”, och är glaset en
aktör i denna iscensätning?
Utan glaset skulle vi bo i mörka rum.
Utan glaset skulle vi inte åkt till månen lika lite kunnat dokumentera vår vistelse på
månen. Vi hade inte sett månen en gång utan glaset.
Utan glaset skulle inte champagne göra sig lika bra, lika lite olika drinkar vars visuella
egenskaper slår högre än den egentliga smaken.
Kan plast byta ut glaset idag eller är plast en efterapning som kommer att förbli en
billig kopia av glas?

”Superobjekter : en teori for nutidigt, konceptuelt
kunsthåndværk” Louise Mazanti 2006
23
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Extramaterial
Sagt om glas som det konventions- och traditionsladdade material det är (dessa
berättelser ska inte uppfattas som ironiska eller cyniska. Jag tar upp dem framför allt
för att det illustrerar väl glasets koppling till funktion och hur heligt det kan vara för
vissa):
1. ”Kvinnan som fann en funktion”
Jag höll en ”Välgörenhetsgala i liten skala”. Jag hade blåst 100 bröst i glas och gav
bort dem mot att den som tog ett bröst fick lägga en slant i bössan. Bössan var
Bröstcancerfondens och pengarna gick till dem.
Det var under dagen som galan hölls några som frågade vad man skulle göra med
brösten men en person gick längre. Hon vände på ett bröst och fann under bröstet ett
hål (från glasblåsarpipan). Hon blev väldigt glad och visade mig hålet och uttryckte
sin glädje över den funktion hon funnit; att man ju kunde stoppa en blomma i hålet.
Hålet var för litet för ett värmeljus men en liten blomma kunde man nog få in.
Detta tror jag kan vara en essens av mångas uppfattning av glas. Detta grundat på
”Living & Giving”, att glas ska ha en funktion. Även om brösten skulle gått under
benämningen ”Giving” utan problem så representerar hon ändå de som kopplar
materialet glas till funktion helt ohämmat.
Det går inte att bortse från denna aspekt när man pratar om glaset och det sceniska.
Fast jag gjorde en performance av att ge bort glasbröst så eftersöktes en funktion
desperat.

2. ”Maken till glaskonstnär (får frispel)”
Denna historia utspelar sig för cirka tio år sedan då en vän till mig studerade på en
designskola, han är idag formgivare. De hade en kurs i glasformgivning och hade
som gästlärare en av landets främsta glasformgivare, kopplad till ett känt glasbruk i
Småland.
Hennes make var också delaktig i kursen.
Min vän intresserade sig inte för att arbeta med form i detta projekt, utan
experimenterade hellre med förvaring av ljud. Detta resulterade i en presentation, där
han krossade glas vilket gjorde glasformgivarens make fullkomligt rasande. Maken i
fråga gav min vän en utskällning och uppläxning om hur han vanvördat och trampat
på svensk glastradition.
Detta är som jag skrev tio år sedan och svenskt glasklimat har nog blivit lite varmare
sen dess. Men jag ser detta ändå som ett bra exempel på de konventioner som sitter
etsade i mångas själ när det gäller glas.
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Konklusion
Jag anser att man kan se en tydlig koppling mellan drama och glas då glaset i allra
högsta grad används i ett vardagligt sammanhang för att skapa en iscensättning.
I de fina butikerna skapar man lyxig scenografi runt glaset för att visa kunden hur det
skulle kunna se ut i deras hem. Därmed köper kunden glaset för att kunna skapa en
liknande iscensättning hemma.
I de mindre lyxiga glasbutikerna handlar man i hopp om att kunna lura besökaren till
det egna hemmet att det är lyxigt.
Det glas som inhandlas i en glashytta bär med sig en rest av den show som
glasblåseriet bjöd på.
I hemmet skapar man en scen med bruksglasen, antingen vid middagsbordet eller i
vitrinskåpet som en del av hemmets scenografi. Det finns en anledning till att
vitrinskåp har glas i dörrarna (igen, en glas-egenskap; transparensen), de vackra
glasen ska inte gömmas undan utan vara en del av iscensättningen
Konstglaset står placerat så det pryder en plats i hemmet.
Ovan är den undermedvetna iscensättningen i projektet beskriven, som jag jämför
med en bokstavlig och medveten scenisk glasverksamhet.
Utifrån min egen verksamhet med glaset på scenen så ser jag en stark förening
mellan omedveten- och medveten iscensättning. Den gemensamma faktorn är
glasets karaktärsdrag.
Kopplingen till glaset som objekt sitter ihop med att materialet glas för länge sen blev
kopplat till den bägare som man dricker ur, glaset fick sitt namn av det material som
det gjordes i. Detta blir intressant för mig som utövare med glas som material och i
min undersökning av objektet så inser jag att jag spelar en stor roll. Visst, jag kan
göra en kristallkrona av plastglas och säga att det är en glaskrona. Men den
performativa aspekten där jag låter det handla om en semi-fiktiv persona som bygger
på mig själv är viktig. För det är jag som utövare som har stött på konventioner och
funktionella förväntningar på glas och för att ”glas”- projektet inte bara ska bli ett platt
skämt så är den utlämnande performativa formen viktig.
Glaset får spela en roll i min föreställning om sökandet efter godkännande inom mitt
område. Jag använder glaset, i det här fallet inte som en amorf massa, som mitt
material då jag gör en föreställning om att saker och ting inte alltid är som man tror.
Problemet för glaset, skulle glaset själv söka en roll i en pjäs, är dess oförmåga till
aktion. För att vara en aktör bör man kunna agera och glaset, sina egenskaper till
trots, kan inte ge sig själv en impuls. Däremot skulle jag vilja skänka glaset en möjlig
titel som statist, alltså en roll något höjd över rekvisita eller attribut. Många objekt är
symbolbärare och kommunicerar med betraktarens undermedvetna. Glaset står dock
över till exempel metall, trä och keramik då glaset som material, i sig själv,
kommunicerar starkt. Detta blev väldigt tydligt i ”Enterprise – en rymdresa” då både
levande aktörer och publik reagerade och agerade utifrån vetskapen om glasets
skörhet.
Utifrån min karaktärsanalys av glaset så besitter det fler mänskliga egenskaper än
andra material, kanske mot det neurotiska hållet. Och som objekt är det också
kommunikativt och en drucken person på scenen har med största sannolikhet ett
glas i handen eller flaska som också för det mesta förväntas vara av glas.
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Dessa egenskaper ställda mot andra material gör det tydligt att, även om glaset inte
ensamt kan bära en skådespelarroll, i alla fall tack vare dess kommunikativa
egenskaper är ett dramatiskt material och förtjänar en plats på scenen.
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