
When the world was alive
with Karolina Erlingsson and Lotten Pålsson

When I was a child the whole world was alive. Everything around me had the power to speak and everything 
around me had a will. The rooms I inhabited, and all the objects in them, created force fields for my body to 
negotiate with. There was no logic other than the conflicting desires of these bodies. The desire of the pen to 
write or not, of the glove to stay on my hand or to get lost, the chair to allow me to climb onto it or throw me 
flat on the floor. Unlearning this sense of aliveness is still an ongoing process. It began by entering the realm of 
language, learning that each of these surrounding bodies has a name: a lamp, a chair, a cup. Followed then by 
the rules granted upon them: the chair exists but the monster doesn’t. A person can talk, but a stone or a doll or 
a flower cannot. A drawer is a thing, and a thing cannot think thoughts about me. 

In the beginning writing is drawing, and drawing is writing. The letter E is a thing like the yellow sun in the upper 
righthand corner of the drawing. It is a body belonging to the family of Es, always unique and special. The sun 
is a yellow circle surrounded by a crown of receding lines. E is a vertical axis, a line of any color, accompanied 
by three vertical lines on its right side. Not six, eight or two, but three. Only through rigorous training do we 
learn that E is a generic sign, not a body with its own desires. Not even a drawing, but a sign with a message 
that overtakes its appearance.  Not a body, not an image but a letter. Not a force field, not a body but a thing. 
An object.

In proximity to Lotten Pålsson’s and Karolina Erlingsson’s art, the rigorous training is quickly undone. The edges 
of my being grow thin and porous allowing the surrounding world to enter in its strangeness. The determined 
rules of our everyday living are gently broken and I am granted an access to the realm of aliveness I used to 
know.  The texts and images, and the spaces they create, crack my adult logic leaking in with their subtle, sticky 
presence. Serious yet simeultaneously silly, they lure me back to the irresistible universe of force fields and 
beings with their unpredictable desires.

I believe that the unconscious is located in our hands, they reveal everything that the face wants to hide. In 
their unique choreography they dance all our secrets into the air. In her drawing Pålsson’s left hand has traced 
the right and decorated it with the earthly treasures. She adorns her right hand and I adorn her. With such 
lightness and ease she reveals everything, yet nothing. The drawing, as a gesture opens an alternate layer to 
the reality, another way of seeing. Like the ordinary man who skips through Pålsson’s text: “en man i vanliga 
kläder /hoppandes hoppsasteg / med god fart fram på trottoaren”.  The hands turn into tentacles, the bucket 
into a sea, the horse into a unicorn. The world is delicately wrenched out of joint by the force of a cone hat or 
a skipping step. 
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Anchoring this twisted logic a group of stones have gathered on the floor, taking over the space with their 
uncompromising presence. The being of these creatures feels familiar, and in this familiarity, strange. I know 
them, yet I don’t. In their herd of idiotic muteness, with their stoic presence, they see through me. In their company 
I cannot pretend and I cannot hide. Their eyes reveal my blind spots and crack open new perspectives. Their 
stony, bodiless bodies make me think of the invisible lines we draw around ourselves to shield our sensitivities. 
The armour worn to prevent from sensing, from seeing the unexpected. The language and habits, the serious 
surface sustained to hide the vulnerable movement within. The surface that would seem tragic if it wasn’t so 
utterly silly.

In Erlingsson’s Camera, the body appears as a surface, an anonymous, shadowy shape against the light. I have 
never met a ghost, but I have often felt a haunting of a person, an event, of values and of habits. I have also 
occasionally felt my own being as a ghostly transparency, detached from the materiality of my surroundings 
and the bodies in it. It is this sensation of detachment, a form of weakness, my body remembers when watching 
Erlingsson’s video. Light leaks into the dark and the dark into the light. Things appear just to disappear. The 
body is present in the role of a translator, a mediator, trying to create the perfect conditions for an image 
to appear. An image that never quite reveals itself. Or perhaps it is doing the opposite: guarding the things 
hidden in the darkness from the touch of the light? The body seems to be trapped in this liminal space, eternally 
adjusting the amount of light entering into the room, like the shutter of a camera. The time in the room circles 
and layers creating a vortex with no beginning or no end.

In Erlingsson’s work the body traces the logic of a system creating an event. An event that draws my attention to 
the process of seeing more than to the thing that is seen. It performs the connection of the eye, the body and the 
surrounding world. It performs the exchange of seeing and being seen. For isn’t this the way the world appears 
to us? Through an ongoing process of adjusting and filtering. With our tentacle hands and thin skin trying to find 
the right balance of light and dark. Trying to focus, to frame, to make sense. Pretending to see everything while 
actually holding onto a thin beam. A tiny leak, a crack, that forms our universe. The eye is about to open. Light 
glows through the eyelid as a promise of the sun behind it. The window is a window of possibilities, the world 
about to alter.  
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När världen var levande
med Karolina Erlingsson och Lotten Pålsson

När jag var barn, var hela världen levande. Allt omkring mig hade kraften att tala och allt omkring mig hade 
en vilja. Rummen jag bebodde, och alla föremål där i, skapade kraftfält för min kropp att förhandla med. Det 
fanns ingen annan logik än dessa kroppars motstridande viljor. Pennans vilja att skriva eller inte, handskens att 
stanna på min hand eller att bli borttappad, stolens vilja att antingen låta mig klättra upp på den eller att 
kasta ner mig platt på golvet. Att glömma denna känsla av livfullhet är än idag en pågående process. Den 
började med inträdet i språkets värld, lärdomen om att alla omgivande kroppar har namn: en lampa, en stol, 
en mugg. Efter det följde reglerna som hörde dem till: stolen existerar men inte monstret. En person kan tala, 
men en sten eller en docka eller en blomma kan det inte. En låda är ett ting, och ett ting kan inte tänka tankar 
om mig.

I början är skrift teckning och att teckna är att skriva. Bokstaven E är en sak liksom den gula solen i det översta 
högra hörnet på teckningen. Det är en kropp som tillhör E-familjen, alltid unik och speciell. Solen är en gul cirkel 
omgiven av en krona med strålande linjer. E är en vertikal axel, en linje i vilken färg som helst, åtföljd av tre 
vertikala linjer på sin högra sida. Inte sex, inte åtta eller två, utan tre. Endast genom strikt träning lär vi oss att 
E är ett generiskt tecken och inte en kropp med sina egna önskningar. Inte ens en teckning, utan ett tecken med 
en betydelse som kommer före dess utseende. Inte en kropp, inte en bild utan en bokstav. Inte ett kraftfält, inte 
en kropp utan ett ting. Ett objekt.

I närheten av Lotten Pålssons och Karolina Erlingssons konst blir denna strikta träning snabbt ogjord. Mitt jags 
gränser blir tunna och porösa nog för att omvärlden ska kunna sippra in i all sin märklighet. De förbestämda 
regler som kommer med våra vardagsliv bryts försiktigt upp och jag ges tillgång till samma livfullhet som 
jag kände förr. Texterna och bilderna, och de utrymmen de skapar, bryter min vuxenlogik och läcker in med 
sin subtila, klibbiga närvaro. Allvarligt och dumt samexisterar och lockar mig tillbaka till ett oemotståndligt 
universum av kraftfält och varelser med sina egna nyckfulla viljor.

Jag tror att det omedvetna ligger i våra händer. De avslöjar allt som ansiktet vill dölja. Med sin unika koreografi 
dansar de fram alla våra hemligheter i luften. I sin teckning har Pålssons vänstra hand spårat den högra och 
dekorerat den med jordiska skatter. Hon pryder sin högra hand och jag pryder henne. Med ledighet och lätthet 
blottlägger hon allt men ändå inget. Som en gest öppnar teckningen upp ett alternativt lager av verkligheten, 
ett annat sätt att se. Likt den alldagliga man som hoppar fram genom Pålssons text: ”en man i vanliga kläder /
hoppandes hoppsasteg / med god fart fram på trottoaren”.  Händerna förvandlas till tentakler, hinken till ett 
hav, hästen till en enhörning. Världen blir försiktigt upplöst i fogarna genom kraften från en struthatt eller ett 
hoppsasteg.
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För att förankra denna vridna logik så har en grupp stenar samlats på golvet och tar över utrymmet med sin 
kompromisslösa närvaro. Dessa varelsers natur känns bekant, och i all sin familjaritet, främmande. Jag känner 
dem, men ändå inte. I sin flock av idiotisk stumhet, med sin stoiska närvaro, ser de igenom mig. I deras sällskap 
kan jag varken låtsas eller gömma mig. Deras ögon avslöjar min egen blindhet och knäcker upp nya perspektiv. 
Deras steniga, kroppslösa kroppar får mig att tänka på de osynliga linjer vi drar upp kring våra sårbarheter 
som skydd. De pansar vi bär för att slippa känna, slippa se det oväntade. Språket och vanorna, den allvarliga 
ytan som upprätthålls för att dölja den sårbara rörelsen inuti. Ytan som skulle framstå som tragisk om den inte 
vore så oerhört löjlig. 

I Erlingssons Camera framträder kroppen som en yta, en anonym, skuggig form emot ljuset. Jag har aldrig 
sett ett spöke, men jag har ofta känt en förnimmelse av det som återstår efter en person, en händelse, av 
värderingar och vanor. Jag har ibland även upplevt mitt eget jag som en spöklik transparens, avskild från 
omgivningens materialitet och de kroppar som befolkar den. Det är en sådan känsla av avskildhet, en form 
av svaghet, som min kropp minns när jag ser Erlingssons video. Ljus läcker in i mörkret och mörkret in i ljuset. 
Saker framträder bara för att försvinna. Kroppen är närvarande i rollen av översättare, medlare, och försöker 
skapa de perfekta förhållandena för en bild att uppstå. En bild som aldrig riktigt visar sig. Eller kanske gör 
den det motsatta: den skyddar de ting som döljs i mörkret från ljusets beröring? Kroppen tycks vara fångad i 
detta gränsland, fast att evigt justera mängden ljus som kommer in i rummet, likt slutaren på en kamera. Tiden 
i rummet cirklar i lager och skapar en virvel som varken har en början eller ett slut.

I Erlingssons arbete är det kroppen som följer logiken i ett system som skapar en händelse. En händelse som 
drar min uppmärksamhet till processen att se mer än till det som ses. Den utför kopplingen mellan ögat, kroppen 
och den omgivande världen. Den utför utbytet av att se och bli sedd. För är det inte så vi ser världen? Genom 
en pågående process av justering och filtrering. Med våra tentakelhänder och tunna hud som försöker hitta rätt 
balans mellan ljus och mörker. I ett försök att fokusera, rama in, se sambanden. Vi låtsas att vi ser allt, fastän 
vi egentligen håller fast vid en tunn stråle. En liten läcka, en spricka, som utgör vårt universum. Ögat ska just 
öppnas. Ljus skiner genom ögonlocket som ett löfte om solen där bakom. Fönstret är ett fönster av möjligheter, 
världen på väg att förändras.
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