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Världen i Mezalia

Bekanta dig med verket Mezalia (2010). 
En hurdan värld anser du att verket 
föreställer?

Vilken del av verket känns hemtrevligast för dig, var skulle du tillbringa mest tid om du levde i 
miniatyrvärlden i Mezalia? Varför?

Vilken del känns främmande, var skulle du inte trivas? Varför?

Beskrivningstolkning

Gå till HAM-hörnet i Tennispalatsets gatuplan. Där finns verket Almec (2011). Dela upp er i par. 

Den ena av paret blundar och den andra beskriver en av gestalterna i verket så noggrant som 
möjligt. Den som blundat ska försöka gissa vilket det beskrivna verket var. Byt par.
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Dagspromenad 

Gör en riktigt koncentrerad dagspromenad i installationen kallad Nytt verk (2019). Lämna dina 
tillhörigheter, klä dig i vitt och stig in i rummet. Försök gå så långsamt du kan.

Se dig omkring i lugn och ro först. När du är färdig för promenaden ska du ställa dig så att din 
vikt är jämnt fördelad på båda fötterna. Andas djupt, håll andan en stund och andas ut lugnt, 
upprepa några gånger. Nu ska du lyfta ena foten i luften och känna hur din vikt vilar på andra 
foten. Sätt långsamt ner foten, först hälen, sedan fotsulans mitt, främre trampdynan och till slut 
tårna. Känn hur din vikt flyttas över till den andra foten. Bestäm på förhand hur många steg du 
tar på din dagspromenad, som är så långsam som möjligt, till exempel 6–10 steg. Stanna på 
det ställe där din dagspromenad tar slut. Tänk en stund på hur dina fotsulor känns mot golvet.

Ordlöst småprat

I installationen Nytt verk (2019) får man vara i kontakt med andra, nästan som om man 
diskuterade, men man får inte tala där eller ta in mobiler dit. Men hur samtalar man med en 
annan människa utan att tala eller sms:a med mobilen?

Dela upp er i par. Hitta på ett sätt att ha kontakt med varandra i det vita rummet.
Gå in i det vita rummet och för ett samtal av något slag på det sätt och om det ämne ni valt. Ni 
kan till exempel prova att använda tecken som ni hittat på själva, läsa på läppar, rita med 
fingret i luften eller skriva på den andras rygg eller handflata, försöka samtala enbart med 
ansiktsuttryck eller kroppsställningar eller så kan ni hitta på en alldeles egen metod.

Om uppgiften känns lätt kan ni prova på samma sak med slutna ögon.




