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Utställningenstext  
Glaskupan

Sylvia Plath tog sitt liv 1963, tre veckor efter publiceringen av sin enda 
roman Glaskupan som handlar om en ung kvinnas liv bakom fasaden.
Citaten i utställningen är alla tagna ur Sylvias dagbok.
Min egen dagbok från ett uppdrag jag fick, ett Artist-In-Hospital på 
en psykosavdelning finns också här. Det finns en ljuduppläsning ur 
boken, ett avsnitt om hur det känns att vara patient i den fysiskt som 
mentalt slutna miljön på fel sida om gränsen till det normala. Utställ-
ningen Glaskupan är en hyllning till det diagnosfria jaget, till den inre 
monologen och till rätten att tala fritt. 

Den är också ett bidrag till den nödvändiga problematiseringen av 
psykiatrin, den lukrativa läkemedelsindustrin och den ökande medici-
neringen av den industrialiserade världens barn och vuxna. Det nor-
mala blir ett allt snävare begrepp som styr våra liv, våra kroppar och 
själar. Normaliteten är kulturellt betingat och har genom vår historia 
förändrat form.Ytterst regleras normalitetsbegreppets flytande grän-
ser via den amerikanska DSM – Diagnostic and Statistical of Mental 
Disorder- psykiatrins egen handbok. DSM har reviderats fem gånger 
sedan den först utkom 1952. Diagnoser tillkommer och förändras. Ett 
exempel på en kontroversiell diagnos som är på ingång är SCT. Ett 
antal forskare har i flera år lobbat för att föra in Sluggish Cognitive 
Tempo, Långsamt kognitivt tempo, i standardsamlingen. SCT betrak-
tas som en form av ADHD. En term som beskriver olika symptom som 
ska utgöra en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dagdrömmeri 
och ineffektivitet ska genom den här diagnosen behandlas med kemi. 
Kritikerna menar att det handlar om att sjukdomsförklara barndomen 
på riktigt.
I utställningen finns en intervjufilm med Carina Håkansson, dr i psy-
kologi. Ett publikt samtal genomförs 23 aug under rubriken ”Fråga 
Doktorn”

Marie Bondeson
september  





”Vit vagn i hörn”  mixed media 
 



Jag måste vara min egen doktor
Jag kan inte,allting knyter sig
Jag flyger så högt som vingarna 
bär
Jag måste lära mig att  
koncentrera mig
Jag ska jaga mina panikkänslor  
på flykten
Jag ska ha ett sinne som uthärdar 
mardrömmar
Jag ska inte vara elak
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mixed media
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Ur serien kvadrater till Sylvia









Jag ska inte sätta mig på tvären
Jag är rädd
Jag hittar på hjärnspöken
Jag måste vara vidrig att leva med
Jag är en klåpare
Jag är fixerad vid ordning
Jag glömmer, jag får inte glömma.
Jag måste bli rolig, ömsint och inte 
en desperat kvinna, som mamma.
Jag kommer säkert att blir en 
opraktisk rotlös hustru och mor, 
i en form av exil

Glaskupor med stetoskop   
mixed media



Ljudinstallation- Uppläsning ur dagboken 
”Elefanten och jag” 

(DSM) Diagnostic and Statistical of Mental 
Disorder - handbok med standarddiagnoser 
för psykiatrin.

Glaskupor med stetoskop   
mixed media



Psykiatriska diagnoser har blivit ett tyst samhällsproblem. 
Hur vill vi ha vår psykvård? Hur känns det att vara inlåst 
patient i psykvården? Hur känns det att vara på andra 
sidan och vårda? Vilka reaktioner kommer från sam-
hällskroppen när det marginaliserade får språk och det 
osynliga blir synligt?

2015 hade Marie Bondeson en Artist-In-Hospital Reciden-
cy på en avdelning för psykossjuka på ett sjukhus i Sve-
rige. Uppdraget var att observera miljön på avdelningen 
tillsammans med personalen. Hon skrev en dagbok och 
offentliggjorde den. Resultatet blev en anmälan till IVO, 
Inspektionen för Vård och Omsorg, vilka har ansvar för 
att se till patientsäkerheten i landet. I IVOs beslut efter 
granskningen slås fast att projektet inverkat negativt 
på vården. Projektet hade inte respekterat patienternas 
trygghet, självbestämmande och integritet.

Glaskupan vill öppna för vidare diskussioner om just pa-
tienternas trygghet, självbestämmande och integritet.  
Är det så att läkarvetenskapen hyser en motvilja mot 
kritik av hur vården bedrivs och att självreflektionen inte 
får bli offentligt. Är tystnadskulturens grepp starkare än 
värnandet om det fria ordet?
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