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FÖRORD

Under en längre tid har Pia Sandström använt faktiska platser 
som igångsättare för sin konstnärliga process. Relationen mellan 
plats och konstverk är ömsesidig och mångbottnad. I litteraturen 
talar man om detta förhållande som en “platsens poesi” – orden 
skapar landskapet lika mycket som landskapet skapar sig själv. 
Nya rum uppstår där man söker en språklig motsvarighet i det 
faktiska. Pia Sandström har länge intresserat sig för språkets rela-
tion till den värld det ska namnge. På Kalmar konstmuseum an-
vänder hon arkitektur, föremål, sand, färger, text och teckningar 
för att skapa en installation, en ny rumslighet, som ansluter till 



det landskap som vi med blicken anar vid horisonten genom de 
stora fönsterytorna i utställningsrummet. Hon skapar på så sätt 
en dubbelexponering av samma plats.

I dialog med Beijershamn och Dröstorp, två platser på Öland 
hon tidigare arbetat med i ett annat verk*, har hon också läst 
Anna Rydstedts poesi. Den är djupt rotad i alvaret, sundets 
vatten och horvan. Pia Sandström och Anna Rydstedts blickar 
möts i deras gemensamma intresse för landskapets utbredning 
horisontellt och vertikalt. I djupled ner i jordens geologiska 
skikt. Men också i de klargörande kasten mellan djupsinne och 
vardaglighet. På 1970-talet använde den amerikanske Land 
Art-konstnären Robert Smithson det dualistiska begreppet 
plats/icke-plats för att upprätta en relation mellan en faktisk 
plats i landskapet och en abstrakt, språklig och sinnlig plats 
i det urbana gallerirummet. På ett liknande sätt utvidgar Pia 
Sandström begreppet “landskap” till att omfatta en rikare och 
mer sammansatt idé. Hon ger på det sättet betraktaren en 
möjlighet att uppfinna sitt eget landskap genom den koreografi 
hon upprättat i utställningsrummet. I en förlängning kan vi 
hoppas på att hennes nyskapande sätt att förhålla sig till land-
skapet genererar fler och nya sätt att närma sig både konsten 
och landskapet. Med tanke på den lokala konsthistoriens starka 
koppling till landskapet är det helt naturligt att det sker just 
här på Kalmar konstmuseum.

På många sätt har arbetet med denna utställning varit en 
stor utmaning för Kalmar konstmuseum. Hur ska man kunna 
producera en utställning när konstverket i sig är en process 
vars betydelse uppenbarar sig först när sista delen är på plats i 



museirummet? Pia Sandströms kombination av öppenhet och 
tydlighet kring vad målet är har gjort den processen enkel trots 
allt. Och mycket givande. Vi vill varmt tacka henne för det hon 
åstadkommit mellan två ögonblinkningar. Vi vill också tacka 
curator Camilla Larsson som i tät dialog med Pia Sandström 
bidragit med en rik och intressant text till denna katalog.

Bengt Olof Johansson, museichef

*Förra sommaren presenterade Pia Sandströms ljudverket Minnet Orden 
Marken – Ur Ljudets Våg Och Lod. Det skapades med utgångspunkt i Kalmars 
historia, sundet som förbinder fastlandet med Öland och det öländska land-
skapet. Verket gjordes för tre specifika platser – Gamla kyrkogården/Kvarteret 
Valnötsträdet i Kalmar, fågeltornet vid Beijershamn på Öland och Dröstorp 
Naturreservat ute på Alvaret. Blick Dikt Strata. (Mellan två ögonblinkningar) är 
en vidare bearbetning av Öland som geologi, mytologi, historia och poesi.





KOREOGRAFERAD BLICK

ANTECKNINGAR OM BLICK DIKT STRATA 
(MELLAN TVÅ ÖGONBLINKNINGAR)

Utställningssalen på Kalmar konstmuseum är monumental. 
Den ena långsidans vägg är utbytt mot ett panoramafönster, 
som visar upp ett utsnitt av den omkringliggande parken och 
staden med centralperspektivets självklara kraft. Glas, betong 
och vitmålade väggar dominerar rummet. I denna rätvinkliga 
kub tar installationen Blick Dikt Strata. (Mellan två ögonblink-
ningar) form. Golvet har getts en ny lutning som drar uppåt 
mot ett av de bortre hörnen. Det skapar en diagonal sträck-
ning som pekar ut runt kortsidans hörn, som inte kan uppfat-
tas med blicken inifrån salen. Det lutande planet har täckts 
med ett lager av finkornig sand. Den horisontella rymden bryts 
av vertikala accenter av stora, fritt hängande dukar i grafitgrå 
och nyanser av ljust grönt, blått och lila. I museisalen har ett 
nytt rum tagit plats, likt ett abstraherat landskap. Låt oss för en 
stund sätta parentes kring denna rumsliga bild och söka svar på 
den fråga som kan infinna sig i en miljö likt denna – var börjar 
vi och vart ska vi?



Tar vi tillvarons ursprung som utgångspunkt för frågan kan vi till-
fälligt vända oss till fenomenologin. Frågan handlar om att förstå 
människans plats i världen.1 Martin Heideggers grundforskning 
leder oss till “tillvaron-i-världen”. Rummet, härlett ur världen, är 
tillsammans med tiden och språket våra primära existensformer. 
Rummet är inget vi har, utan vi finns i det innan vi möter det 
som föremål för betraktande och tänkande. Världen är ett rum 
som vi människor vistas i. Det är en grundstruktur som präglas 
av närhet och ursprung. Med andra ord är det människans plats 
i rummet, tiden och språket som Heidegger bygger sin filosofi 
kring. Det kan så här kortfattat verka som om människans rela-
tion till rummet närmast idealiserats av Heidegger, men följer vi 
hans resonemang, färgat av hans tids ödesdigra händelser, kom-
mer människan in i världen ryckt ur varat och hennes hemvist i 
världen är paradoxalt nog den hemlöses lott.2

På vilket sätt kan vi då ta oss an installationens dubbla rums-
ligheter och söka den där oåtkomliga hemvisten? Ett möjligt 
svar skulle vara i vandringens mångdimensionella samtidighet. 
Vandrandet, rörelsen genom platsen, understryker händelsen 
och skeendets möjlighet. Att vara i rörelse är att befinna sig i 
ett mellanläge. Det att vara mellan och avstå det som är fixerat 
och definierat. Rörelsen som sådan närmar sig också en ska-

1  Martin Heidegger, Varat och tiden, Daidalos, (1927) 2013.

2  Detta resonemang kring Heideggers platsbegrepp i relation till litte-

ratur och poesi har jag hämtat från Anders Olssons essä “Poesins plats” 

i Försök om litteratur, redaktör Daniel Birnbaum & Leif Zern, Albert 

Bonnier Förlag, 1998, ff. 99.



pande aktivitet i det att förflyttningar ger nya perspektiv och 
blickomvändningar, som sätter parentes kring det vi vet och 
ger utrymme för det ännu otänkta och osedda. Rörelsen kan 
tänkas som en framträdelsekraft.3

Låt oss börja vår vandring i språket. Homonymer är ord som 
uttalas likadant, men som betyder olika saker och därför är olika 
ord. I det engelska språket vållar ofta ordparet wander och won-
der problem för sin närhet i uttal. I Pia Sandströms konstnärskap 
ser jag en hemvist för dem båda utan att de förlora sin särskild-
het. Att vandra fritt (to wander) utan på förhand bestämt mål 
och mening, både fysiskt och med hjälp av tanken, och att känna 
en nyfikenhet (to wonder), ibland känna ett tvivel och ibland en 
förundran över vandringens väg, det skulle kunna vara ett sätt 
att sätta ord på Pia Sandströms konstnärliga arbetsmetod.

Faktiska rum och platser fungerar ofta som igångsättare för 
hennes idéarbete. I den konstnärliga processen omformas och 
omtolkas de och bildar nya formationer, vilka påminner om de 
ursprungliga platserna som om de vore spatiala motsvarighe-
ter till språkliga homonymer. Detta ömsesidiga och komplexa 
förhållande mellan plats och konstverk har inom litteraturen 
talats om som platsens poesi. Begreppet, som i sig har olika 
uttolkare, används för att diskutera hur en plats kan generera 
en poesi och hur poesin kan skapa platser. Uttrycket spårar en 

3  Rörlighetens dynamiska kraft i relation till fenomenologi och konst-

närligt skapande har jag hämtat från Marcia Sá Cavalcante Schubacks 

Att tänka i skisser: Essäer om bildens filosofi och filosofins bilder, Glänta 

produktion, 2011.







växelverkan, som jag menar också förutsätter en tredje plats. 
Eller snarare minnet eller känslan av en plats, som läsaren eller 
betraktaren, med hjälp av sin inbillningskraft låter framträda i 
mötet med konstverket. Det är inte alla som har besökt de 
platser Pia Sandström arbetat med – som exempelvis stads-
delen Kungsholmen i Stockholm, atlantkusten i Porto eller 
Ölands vidsträckta landskap. Men de allra flesta har någon gång 
befunnit sig i ett stadslandskap eller stått inför ett landskap 
och upplevt när land eller hav möter himlen vid horisonten. 
Det är sådana upplevelser som Pia Sandströms konst talar om, 
som slår an en känsla av hemhörighet som paradoxalt nog 
också är frikopplat från en faktisk upplevelse och som snarare 
är märkt av rummets “existentiella rymd”, som Martin Heideg-
gers filosofi talar om.

Under ett samtal med Pia Sandström talar vi om denna 
dubbla erfarenhet av en plats. Hon nämner en känsla som hon 
ofta får när hon står mitt i ett vidsträckt, öppet landskap och 
ser mot horisonten: “Det är som en film som jag tittar på och 
befinner mig i på samma gång, men som jag ändå inte kan röra 
mig fritt i. Det är en plats och en bild samtidigt”. Hon ger ut-
tryck för något som är givet här och nu, men som ändå inte är 
helt tillgängligt.

I Blick Dikt Strata. (Mellan två ögonblinkningar) använder Pia 
Sandström arkitektur, sand, färger, teckningar och objekt för 
att skapa ett landskap i museirummet. Hon skapar en platsens 
dubbelexponering. Landskapet har hon upplevt på detta dubbla 
sätt – dels kroppsligt och sinnligt vandrades över marker, dels 
distanserat med blicken genom de stora fönsterytorna i utställ-



ningsrummet som hon bjudits in att arbeta i. Från Beijershamn 
sträcker sig en tre kilometer lång pir ut i sundet. Det är en rest 
av ett försök att på 1800-talet skapa en hamn för en storindu-
stri på Öland. Strax söder ut, vid Sandbergen, utgör marken en 
erosionsbrant som släpper ifrån sig sand. Armen ute i sundet 
kom att samla upp sanden och en cirkelrörelse mellan platserna 
skapas; ett ständigt rasande, fösande och samlande. Pia Sand-
ström talar om denna rörelse som en storskalig teckning som 
skapats av både människohand och naturens krafter – erosion 
och deposition. Cirkelformationer, sand och teckning utgör ut-
ställningens grundelement. På Stora alvaret vid Dröstorp sluttar 
marken. Stigningen sker obemärkt, så det är först efter en längre 
vandring när man vänder sig om och plötsligt ser havet som man 
förstår att landskapet fört en uppåt. Till installationens gestalt-
ning har uppslag hämtats från de båda platserna.

I sin dialog med museirummet, Beijershamn och Dröstorp 
har Pia Sandström också läst Anna Rydstedts (1928-1994) 
poesi som är djupt rotad i alvaret, sundets vatten och hor-
van. Pia Sandström och Anna Rydstedts blickar möts i deras 
gemensamma intresse för landskapets utbredning horisontellt 
och vertikalt i djupled ner i jordens strata. Färgproverna i 
blå-grå-gröna nyanser har lånats från mötet med landskapet, 
havet, teckning, anteckningar och Rydstedts poesi. Pia Sand-
ström talar om att färgerna motsvarar känslotillstånd och att 
hon är intresserad av hur färger påverkar en: “Det grågråa, 
tanken på det täta svarta under markytan och luftens blå färg 
som kan andas in”.

Talar vi i termer av homologier, eller snarare analogier som 
i motsvarigheter, kan fler släktskap spåras mellan Pia Sand-





ström och Anna Rydstedt. De delar förmågan att väva samman 
det mest alldagliga med det existentiella på oanade sätt. Likt 
Rydstedts fras “dunkel gobeläng” som målar upp en tydlig och 
diffus bild på samma gång.4 Orden är kända för oss, men sam-
mantaget skapas en lågmäld mystik. I dikten kopplar Rydstedt 
samman sin egen kropp med Ölands och Smålands landskroppar. 
I Pia Sandströms textfragment i utställningen läser jag “kropp + 
karta”. De delar en känsla för det kroppsliga och intima som 
abstraheras och binds samman med större rum och tidsrymder.

I diskussionen kring platsens poesi, eller som litteraturve-
taren och poeten Anders Olsson uttrycker det - poesins plats, 
pekar han på nödvändigheten av att hålla kvar rummet vid ti-
dens problem. Här finner han en god samtalspartner i filosofen 
Michel Bachtins och hans “kronotop”. Det kronotopiska be-
handlar den litterära textens platsskapande, men understryker 
att det är tiden och gestaltningens rörelse som gör oss bekanta 
med den.5 Anders Olssons beskrivning av dikten och litteratu-
rens relation till den tid och form som låter verket framträda 
kan också sägas beskriva installationskonstens premisser. Ge-
nom betraktarens rörelse runt i rummet framträder verkets alla 
sidor, ytor och material, efter hand. Pia Sandströms installation 
Blick Sikt Strata fungerar som en scen som betraktaren bjuds 
upp på. Först efter att fragmenten binds ihop av betraktarens 
blick, situerad i en kropp i rörelse, kan en helhet framträda.

Kan vi helt enkelt tänka oss installationen som en koreografi? 

4  Anna Rydstedt, Genom nålsögat, Albert Bonnier Förlag, 1989.

5  Olsson, 1998, ff. 79.



Direkt i entrén till installationen möts vi av en upphängd rock 
och två redskap – en sopborste och en skrapa. Vi ser att sanden 
både har skrapats ut till en jämn yta och uppvisar fotspår från 
personer som gått i den. Någon verkar ha hanterat sanden när 
den glidit ut över golvet efter att någon tagit sig upp på det 
lutande planet. Det skulle kunna vara jag som ikläder mig rol-
len att hantera sandens eroderande, men det kan också vara nå-
gon annan. Vid jämna mellanrum kommer i alla fall någon ur 
museipersonalen att ta på sig rocken och ta hand om sanden. 
Det sakliga rörelsematerial som skapas då är en koreografi som 
baseras på hur sanden rört sig ut i rummet och från redskapens 
tänkta funktion.

Kan vi också tänka oss installationen som en koreografi som 
betraktaren utför? Vad skulle då denna koreograferade rörelse 
bestå av? Vi kan röra oss upp över det gradvis uppåtstigande gol-
vet, genom sanden som bjuder oväntat motstånd, för att komma 
helt nära museisalens panoramafönster. Fönsterraden låter oss 
blicka långt bortanför Kalmar stad ut mot sundet, men stoppar 
också rörelsen. Vi måste istället vända helt om och röra oss ner 
över golvet genom den nu glidande sanden, som i folkmun sägs 
klinga. I denna helomvändning möter vi de storskaliga färgpro-
vernas svarta baksidor, som vore vi plötsligt på en skuggsida.

Här kan vi utläsa pilar, enkla skisser och streckade linjer som 
ger oss anvisningar om eventuella riktningar. En svartvit teck-
ning av enkla geometriska former bildar en blixt som snabbt 
skär upp nya förhållanden i rummet. Vi kan också läsa ord och 
fraser. De speglar Pia Sandströms intresse för hur språk förhåller 
sig till erfarenheter av rum, platser och rörelse. Textfragmenten 









förhåller sig också direkt till papperet och dukens yta. Det vi 
läser i utställningen är alltså spår och textstrukturer som fram-
kommit när konstnärens läst av olika platser och när hon läst 
Anna Rydstedts dikter. Nu återfinns texterna inbäddade i instal-
lationens rumslighet. Den övergripande koreografin som instal-
lationen bjuder in till påminner också om den redan nämnda 
som Pia Sandström upplevde då hon vandrade runt i den lösa 
sanden kring Beijershamn och uppför Dröstorps lutning. 

Parallellt med att installationen tog form läser Pia Sandström 
Anna Rydstedts postumt utgivna diktsamling Kore och återfin-
ner cirkelrörelsen och ned- och uppstigandet. Den horisontella 
och vertikala utbredningen återkommer.6 Rydstedts diktsvit 
utgår från den grekiska myten om Persephone som rövas bort 
från sin moder Demeter till underjordens Hades. Dikten har 
formen av en dialog mellan dotter, moder och underjordens 
gud. Rydstedt undviker idealiserade rum och materialiserar 
myten i den öländska jorden. I den inledande prologen är vägen 
som Kore, Persephones namn som ung flicka, måste gå för att 
möta sitt öde en typisk landsväg: “Vägen grå/torrkörd på båda 
sidor/och med våt strimma i mitten/och vid bägge kanterna”. 
Anna Rydstedts dikter och Pia Sandströms textfragment präg-
las av en kronotopisk process där tid och rum korresponderar.7

Dialogen i Kore genljuder i Pia Sandströms dialog med Anna 

6  Anna Rydstedt, Kore, Albert Bonniers Förlag, 1994.

7  Vad gäller Anna Rydstedts dikters förhållande till tid och plats finns 

en mer utförlig diskussion i Anna Smedberg Bondesson, Anna i värl-

den. Om Anna Rydstedts diktkonst, Ellerströms, 2004, ff. 72.



Rydstedt. Den grå, stratifierade vägen återkommer i Pia Sand-
ströms streckade färgprover. Färgpigment har strukits ut för 
hand med en raka och bildar ränder och stratifieringar – de ut-
gör spår av görande. Tiden och handens rörelse har framkallat 
strukturer. Vid den trista höstliga vägen står Demeter kvar och 
gråter i “täckjacka och stövlar”.8 Alldagliga, igenkännbara de-
taljer möter mytologiska, abstraherade former. Bland Pia Sand-
ströms färgprover och golvets monumentala elevering hittar vi 
en ordlista, textutdrag ur böcker, teckningar, objekt och vikta 
pappersark som sammanläst bildar enkla animationer. De har 
samlats på en högst oansenlig anslagstavla som man känner 
igen från informationstavlor ute i naturen. Anslagstavlan är en 
möjlig startpunkt, den ger nycklar till vidare associationer. Det 
är en fråga om skalförskjutningar och formella upprepningar 
över tid, rum och konstformer. Som tidigare nämnts binds det 
partikulära, faktiska och tidstypiska hos både Sandström och 
Rydstedt samman med större tidsrymder. Ett återkommande 
tema är den geologiska tiden, som inte går att uppfatta med 
det mänskliga ögat utan snarare identifieras indirekt i jordlager, 
stratifieringar och organiska strukturer. 

En annan vandrare, som använt sig av den fysiska upplevelsen 
av landskapet, är den amerikanska konstnären Robert Smith-
son. Han bar på en önskan att skapa ett annat slags förhållande 
mellan insidan (museirummet) och utsidan (landskapet). Tiden 
blev även för honom ett medium att undersöka dessa rums-
liga kategorier med. Teckning, foto och skrivande var det han 

8  Rydstedt, 1994, s. 7.



i stunden kunde tillgripa för att paradoxalt nog fånga mycket 
avlägsna tidsrymder.9 Traditionella motsatspar som bild/ord, 
objekt/idé och insida/utsida kom att sammanblandas i hans 
arbete med att gräva ut platser och fylla gallerirummet med 
jord (non-sites) som refererade till faktiska platser i naturen 
(sites). Naturen och tidens oundvikliga gång konkretiserad i 
termodynamikens entropi, alltings nedbrytande mot oordning 
och kaos, var en process han ofta återkom till. Det påminner 
om hur Pia Sandström använt Beijershamn som en monumen-
tal förlaga till sin installation både formellt och konceptuellt. 
Den cirkelformade hamnen skapad av människohand och ero-
sionen som naturens återtagande gest.

Kanske är det just fascinationen inför detta obevekliga, till 
synes slumpartade som får konstnärer att göra oanade sam-
mankopplingar och fånga tillvaron i konstverk som fungerar 
precis som blixtnedslag. Blixten som synliggör först när den 
försvinner.10 Blixten som sätter parentes kring det vi tror oss 
veta och får detta kända att framträda på nytt. Vägen dit går via 
blicken, dikten och markens strata. I den sista delen av titeln på 
installation sätter Pia Sandström parentes kring sin egen me-
ning och ger oss på så sätt en fingervisning om vart vi är på väg. 

9  I introduktionen till Robert Smithson: Collected Writings, Univer-

sity of California Press, (1979),1996, diskuterar Jack Flam Smithsons 

arbetsmetod, s. xiii-xxv.

10  Tack återigen till Marcia Sá Cavalcante Schuback som diskuterar 

skissens likhet med blixten i Att tänka i skisser: Essäer om bildens filosofi 

och filosofins bilder, Glänta produktion, 2011.



Hon lokaliserar detta flyktiga och sällsynt upplysta tillstånd 
både till rummets utsträckning, som blixten klyver vertikalt, 
och till den egna kroppen, vars blick klyvs av ögats blinkningar. 

Camilla Larsson,
Curator



Kalmar konstmuseum


