
 Dreamers’ Key: A� hi�a sin nyckel 
 Uppgift i kurs 2 i Teckning och måleri, 18 dagar, Keramisk Form, Nyckelviksskolan 2021-2022. 

 “För mig är det viktigt i en process att jag inte kommer in med en färdig teori. 
 Tvärtom vill jag att materialet ska lära  mig  om nya  sätt att tänka .” 

 Så  säger  konstnären  Lap-See  Lam  (f.  1990)  i  en  film  om  hennes  nya  utställning,  Dreamers’  Quay, 
 Dreamers’  Key  ,  som  pågår  9/2-3/4  på  Bonniers  konsthall.  Under  ett  år  på  Mejan  använde  sig  Lam  av 
 en  3D-scanner  för  att  scanna  en  hel  serie  kinakrogar:  en  miljö  där  hon  själv  hade  vuxit  upp,  som 
 dotter  till  ägarna  av  kinakrogen  Bamboo  Garden  i  Stockholm.  2014  sålde  familjen  sin  restaurang, 
 och  Lams  projekt  blev  ett  slags  dokumentärt  minnesarbete.  Hon  ser  kinakrogarna  som  en  drömbild 
 som  har  frusit  i  tiden,  där  interiörer  och  språk  inte  påminner  om  dagens  Kina  utan  pekar  bakåt  i 
 tiden  mot  det  kejserliga  Kina.  Hon  berättar  att  också  den  svenska  kinakrogen  har  vuxit  fram  ur  den 
 amerikanska,  och  därigenom  blivit  ett  slags  kulturellt  mellanrum,  en  fantasiplats.  Men  också  en 
 verklig  plats,  som  rymmer  alla  personliga  och  privata  berättelser  om  den  kantonesiska  diasporan.  I 
 sitt  verk  ‘Phantom  Banquet’  (2019),  en  VR-installation  men  också  en  live-installation,  möter  vi  dessa 
 3D-scannade  miljöer  i  berättelsen  om  tonårsdottern  A’yan  som  arbetar  i  sin  mammas  restaurang.  I 
 utställningen  finns  även  skulpturala  verk,  en  360-graders  videoinstallation  som  bygger  på 
 skuggspel, och dräkter tillverkade av papper. 

 I  kursen  kommer  vi  att  reflektera  över  vad  material,  tekniker,  metod  och  personlig  bakgrund  kan 
 betyda  i  ett  konstnärskap  och  en  konstnärlig  process.  Hur  hittar  du  din  egen  “nyckel”:  In  i 
 utställningen  och  uppgiften,  men  också  till  din  egen  konstnärliga  metod?  Med  inspiration  i  Lap-See 
 Lams  utställning,  liksom  i  andra  konstverk  och  konstnärliga  tillvägagångssätt,  kommer  du  att 
 arbeta med ett längre individuellt projekt på temat  Dreamers’ Key: Att hitta sin nyckel  . 

 Vad  menas  med  titeln?  Syftet  med  uppgiften  och  kursen  är  att  öva  sig  i  det  “översättande”  och 
 tolkande  som  ingår  i  många  former  av  konst-  och  designskapande:  Att  hitta  sin  egen  ingång  till  ett 
 givet  tema,  en  plats,  idé,  teknik  eller  material,  och  göra  sin  egen  gestaltade  tolkning.  Kursen  innebär 
 en  övning  i  konstnärlig  process  ,  där  vi  närmar  oss  "verkligheten"  för  konstnärer  och  formgivare 
 genom  att  utgå  ifrån  en  tydlig  och  på  förhand  given  plats  och  kontext:  Bonniers  konsthall  och 
 Lap-See  Lams  utställning,  med  det  utvidgade  temat  Att  hitta  sin  nyckel.  För  att  underlätta  arbetet 
 har  kursen  delats  in  i  två  faser,  skiss-  och  produktionsfas.  Ni  kommer  även  att  delas  in  i  mindre 
 grupper  som  följer  och  stöttar  varandra  under  projektet.  Vi  avslutar  med  en  utställning/öppen  ateljé 
 +  redovisning  på  skolan,  där  gruppen,  handledaren  och  en  inbjuden  gäst  tar  del  av  och  ger  feedback 
 på era arbeten. 



 Sammanfattning av uppgift 

 Lap-See  Lam  kan  sägas  använda  sig  av  sin  familjebakgrund  och  frågor  om  tillhörighet  för  att  utforska  den 
 emblematiska  bilden  av  Kina  genom  såväl  nyare  som  äldre  tekniker  (VR,  3D-scanning,  men  också  skulptur 
 och  papper).  Hon  skapar  drömlika  berättelser  och  omslutande  installationer  där  alla  val  av  material,  bilder 
 och  symboler  bär  på  en  mening.  Kan  du  använda  dig  av  någonting  i  hennes  metod  eller  sätt  att  arbeta,  som 
 utgångspunkt för en målning eller bildserie?  (Eller annat valfritt uttryck som är “nytt” för dig ; ). 

 Exempel på strategier 

 Konkret kan uppgiften lösas på många olika sätt – det finns inget facit. Uppgiften är tolkningsbar och syftet är 
 att sätta igång en tanke- och skapandeprocess hos var och en av er, med ett oväntat resultat. Överraska oss  :) 

 En process kan börja med tankar och idéer, forskande och/eller skissande. Forska gärna vidare på egen hand 
 genom att besöka utställningen, läsa texter ur den kommande katalogen, se filmen på  konsthallens hemsida, 
 forska på bibliotek. Låt det ena leda dig vidare till det andra. 

 Du kan också mer öppet utgå från temat (att hitta sin nyckel) och gräva vidare i helt andra referenser och 
 källor. Det behöver inte vara så konkret som att (rent figurativt) måla av någonting i utställningen. Du kan: 

 -Arbeta abstrakt, fragmentariskt och icke-föreställande 
 -Utgå från ytor, material, strukturer 
 -Utgå från en känsla eller stämning 
 - Utgå från en text som du tolkar i bild 
 -Arbeta med ljud eller rörlig bild, med utgångspunkt i en stillbild / scenografi 
 -Arbeta tredimensionellt (t.ex. med en scenografisk miljö, miniatyrvärld eller modell – dock ej i lera) 
 så länge du utgår från strategier i Lap-See Lams utställning eller från idén om att hitta sin nyckel. 

 Kursens material 

 I kursen ingår specifikt inköpt skissmaterial, tecknings- och målerimaterial som redan finns på skolan, visst till 
 kursen inköpt material. Möjlighet till ersättning (mot kvitto) för egna utlägg för material kan diskuteras. Var 
 gärna uppfinningsrik och innovativ gällande material i din gestaltning! Både skolans och planetens resurser 
 är ändliga. Kan du eller din arbetsgrupp hitta ett sätt att  återbruka material, och ge det ny mening?  T.ex. 
 ringa/besöka brädgårdar och second hand-butiker på jakt efter kasserat material. Det skulle addera ännu ett 
 lager till uppgiftens fokus kring att “översätta” och tolka. 

 Syfte, mål och examination 

 Det finns inget rätt och fel sätt att lösa uppgiften, bara en önskan om att sätta igång en process hos var och en 
 av er som (efterhand) blir meningsfull och driver sig själv. Syftet är att prova på, och lära sig strukturera, ett 
 längre projekt på ett givet tema. Samt att bekanta sig med ett vanligt upplägg för uppdrag inom konst- och 
 designscenen, och idén om konstnärliga “översättningar”. 

 Ett aktivt deltagande i kursens olika moment förväntas av dig, liksom ett självständigt och innovativt 
 förhållningssätt till uppgiftens tema och innehåll, tidsram och material. Stort lycka till :) 


