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Daniel Peltz interviewed by Helena Scragg

Daniel Peltz intervjuet av Helena Scragg

An extract from a conversation between the artist
Daniel Peltz and the curator Helena Scragg, exploring
the Performing Labour project.

Den følgende teksten er et utdrag fra
en samtale om prosjektet Performing
Labour mellom kunstneren Daniel
Peltz og kuratoren Helena Scragg.

Helena Scragg: Performing Labour is a project
where artists were invited to do work in the
Reijmyre Glass Factory in Sweden. Why was it
important for the artists to work the same hours,
side by side with the glassblowers, and to get paid
a similar wage?
Daniel Peltz: These are the conditions I set as the
research leader. It is part of how I am experimenting
with and constituting the act of artistic research.
We as artists within the Performing Labour framework are ‘researching’ by making artworks while
inhabiting / being inside of / performing a set of
conditions. The factory and its temporal, social
and economic structures are being utilized to give
a specific frame to a research of labour, through
labour. We could sit in an office in Stockholm, or
in our studio in the building next to the factory in
Rejmyre, and set ourselves the same task, ‘make a
product of and about labour’, but the proposition I
am experimenting with is that this thinking process
is critically shaped by the conditions we inhabit
while we do that thinking. The particular conditions
at play in the Reijmyre Glasbruk are of interest to
me, both the working hours, the [now unusual] short
hourly break schedule and, perhaps most importantly, performing an intimate, embodied physical
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labour, like craft production [or art making], while
also having that labour touristed, i.e., viewed from
the outside, abstracted as a kind of spectacle. I am
researching / wondering about / concerned with this
latter condition and see it as a metaphor for a set of
larger societal transformations.

Helena Scragg: Performing Labour er
et prosjekt der kunstnerne ble invitert
til å arbeide ved Reijmyre Glasbruk.
Hvorfor var det viktig for kunstnerne
å jobbe side om side med glassblåserne, med samme arbeidstid og
samme lønn?
Daniel Peltz: Det var de betingelsene
jeg satte som leder for forskningsprosjektet. Det er en del av hvordan
jeg eksperimenter med og definerer
kunstnerisk forskning. Vi som deltar
som kunstnere innenfor rammene
av Performing Labour, «forsker» ved
å lage kunstverk, mens vi bebor / er
på innsiden av / utfører et sett med
betingelser. Vi benytter oss av fabrikken og dens temporale, sosiale og
økonomiske strukturer til å skape en
ramme rundt forskning som handler
om arbeid, og som skjer gjennom
arbeid. Vi kunne ha sittet på et kontor
i Stockholm eller på atelieret i nabobygningen til fabrikken i Rejmyre og gitt oss
selv den samme oppgaven: «Lag et produkt om og gjennom arbeid». Men ideen
jeg eksperimenterer med, er at tankeprosessen får avgjørende påvirkning
fra de forholdene vi befinner oss i
når vi tenker. Jeg er interessert i de
spesifikke forholdene ved Reijmyre
Glasbruk, både arbeidstiden, de
korte pausene hver time (som nå er
uvanlige). Men det viktigste er kanskje
det intime, fysiske arbeidet som involverer hele kroppen, noe som ligner
kunsthåndverk (eller kunst), samtidig
som det er gjenstand for arbeidsturisme, det vil si, det blir betraktet
fra utsiden og abstraheres som underholdning. Jeg forsker på / undrer
meg / bekymrer meg over dette siste

Sissi Westerberg, Break blowers/Pausblåsare, 2017, kinetic sculpture,
glass, plastic tubing, pneumatic regulators. Courtesy of the artist.

Could you develop on these societal transformations?
I am interested in how we think about the needs of
a human [or other than human] life in a world that
is increasingly mono-capitalistic, i.e., embracing neoliberal capitalist ideologies as the only viable belief
system. As Frederic Jameson writes, “Someone once
said that it is easier to imagine the end of the world
than to imagine the end of capitalism.” I find this a
potent summary of one of our most challenged and
simultaneously most vital areas for imaginary development.
I’m interested in how the project of making a company town, which involves an attempt to think a
complete container for a human life, is something of
a ready-made conceptual gesture that can be revitalized to examine the ways human life and its needs
are being constituted / might be reconstituted in a

og ser det som en metafor for en
rekke større endringer.
Kan du si litt mer om disse samfunnsendringene?
Jeg er interessert i hvordan vi tenker
rundt menneskelivets behov (og behovene til andre typer liv) i en verden
som i stigende grad er monokapitalistisk, det vil si, der nyliberal kapitalistisk ideologi er det eneste godtatte
trossystemet. Fredric Jameson skriver: «Det er blitt sagt at det er lettere
å forestille seg verdens undergang
enn at kapitalismen skulle opphøre».
For meg er det en overbevisende
oppsummering av et av de områdene
der det er mest utfordrende, men
samtidig også viktigst å utvikle nye
måter å tenke på.
Jeg er også opptatt av hvordan prosjektet med å etablere en industriby,
som innebærer et forsøk på å tenke
seg en fullstendig ramme for menneskelig liv, er en slags fiks ferdig konseptuell gest, som kan revitaliseres
for å undersøke hvordan menneskelivet og dets behov kan konstitueres
/ rekonstrueres i en senkapitalistisk
verden. Å skape et tilfluktsted for
mennesker i et industrisamfunn etter
at hjørnestensbedriften har forlatt
byen som en tømt råvareforekomst,
innebærer å forholde seg til vår felles
skjebne. Den verdien vi måtte ha
under/i kapitalismens logikk vil forsvinne med tiden, og for mange av oss
er verdien allerede lav / har vært det
lenge.
Hvor lenge arbeidet kunstnerne i
Performing Labour-prosjektet ved
fabrikken?
Vi var der mellom to uker og to
måneder (det lengste var Sissi
Westerberg og mitt opphold).
Hvordan valgte du ut kunstnerne du
inviterte?
Gjestearbeiderprogrammet hadde to
hovedrunder. Den første i juni og den
andre i august. Til juni-periodene valgte jeg unge kunstnere med arbeider
jeg kjente godt, og som jeg stolte på.
Det var både tidligere studenter fra
USA og nylige samarbeidspartnere,
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late capitalist world. Creating a refuge for the people
who inhabit a company town, after the company has
left the town as an abandoned asset field, is a way
of considering all of our fates. Whatever value we
have in or under capitalist logics will fade, and for
many of us, that value is or was already scant.
How long did the artists stay in the factory for the
Performing Labour-project?
Our engagements ranged from two weeks to two
months [the longest being Sissi Westerberg’s and
my stay].
How did you choose artists to invite?
There were two main rounds of the artist-guest-worker
program, one in June and one in August: for the
June period, I chose young artists whose work I
knew well and who I trusted, former students from
the U.S. and current collaborators, whose intimate
engagement with their practices I thought would
be productively challenged by working under the
conditions I’d set for the research. For the August
period, the group was all from Nordic countries and
was composed of people who had been part of our
programs in Rejmyre in the past, as part of our postMFA fellowship program. I chose people whose initial
engagement I felt was particularly strong, and I
wanted to build on this experience.
Part of our model for Rejmyre Art Lab has been to
opt for depth over breadth. We define our work as
‘long-term, place-based research’. My choices of
artists were informed by this long-term preference
in terms of investing in further developing artists’
existing relationships to the site.
In structuring your role in the factory, you decided to
create a new labour category for ‘artist-guest-workers’.
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som jeg tenkte ville få en produktiv
utfordring i sin egen praksis innenfor
de rammene jeg hadde satt for forskningsprosjektet. I august-perioden var
hele gruppen fra Norden, og den var
satt sammen av folk som tidligere
hadde deltatt i programmene våre ved
Rejmyre som del av vårt etterutdanningsprogram for de med avsluttet
mastergrad. Jeg valgte folk som jeg
opplevde hadde et sterkt engasjement i utgangspunktet, og jeg ville
bygge videre på denne erfaringen.
Et av målene med Rejmyre Art
Lab-modellen har vært å prioritere
dybde fremfor bredde. Vi definerer
arbeidet vårt som «langsiktig, stedsbasert forsking». Valget av kunstnere
skjedde på grunnlag av denne interessen for langsiktighet, i den forstand
at vi har ønsket å investere i videreutviklingen av kunstnernes forhold til
stedet.
I arbeidet med å utvikle rollen din
i fabrikken bestemte du deg for å
bruke begrepet «gjestearbeidere».
Hvorfor er det viktig å skille det fra en
residency-modell?
I flere år nå har jeg eksperimentert
med ulike måter å situere en kunstpraksis på, og da særlig min egen, slik
at den inngår i allerede eksisterende
sosiale strukturer. For meg er det
den mest meningsfulle og fruktbare
måten å være i verden på. Kategorien
«gjestearbeider» virker både kjent
og fremmed på samme tid. Det gjør
den etter min mening til en fruktbar
inngangsport når vi skal posisjonere arbeidet vårt som kunstneriske
forskere, når vi forsøker å tenke over
dette arbeidets særtrekk, muligheter
og verdier. En vanlig feilslutning hos
både kunstnere og ikke-kunstnere er
at kunstnerisk arbeid er eksepsjonelt,
det vil si et unntak fra de reglene som
styrer andre typer arbeid. Det er noe
sant i det, men det skygger også for
mange av de markedskreftene som
setter betingelsene for det kunstneriske arbeidet, i likhet med andre arbeidsformer. Når man innfører en ny arbeidskategori, endres også samtalen
med fabrikkeieren, arbeidslederen og
andre arbeidere. Slik får vi et redskap
til å forhandle frem kunstnerens verdi

Why was this important as opposed to something
like a residency model?

og posisjon i forhold til andre arbeidere på en konkret måte, og jeg synes disse samtalene er viktige.

For many years now, I’ve been experimenting with
ways of situating an art practice, mine in particular,
as embedded in existing social structures. I find this
is the most meaningful and potent way for me to
be in the world. The category of artist-guest-worker
is familiar and unfamiliar, which I think is a helpful
way of situating our labour, as artist researchers,
in order to consider its character, possibilities and
values. One of the common fallacies indulged in by
artists and non-artists is of artistic labour as ‘exceptional’, in other words, as an exception to the rules
governing other forms of labour. This contains some
truth but it also masks many of the market forces
conditioning artist labour that closely parallel those
shaping other types of labour. Implementing a new
labour category also changes the character of the
conversation with the factory owner, the manager
and the other workers. It enables us to negotiate
the value and position of the artist vis-à-vis other
workers in a concrete way, and I find those conversations important.

Hvorfor tror du glassproduksjon har
blitt til underholdning? Metallarbeid
eller keramikk har det samme potensialet, men er ikke på samme måte
del av underholdningsindustrien.

Why do you think glassmaking has turned into a
spectacle? Ironmaking or pottery might have the
same potential, but they are not part of the entertainment industry in the same way.
One of the aspects of glassmaking that we drew
on in our performance of our own labour was the
ensemble, coordinated nature of glassmaking. Commercial glass is almost always produced by highly
dependent teams, and the timing of actions is critical and quite compressed. This offered an opportunity for us, as artists who are largely conditioned
to operate in isolation, to experiment with ways of
working for and with each other. Our mornings were
free for independent work, and after lunch we would

Et av aspektene ved glassproduksjon
som vi trakk veksler på i vårt eget arbeid, var den gruppevise, koordinerte
kvaliteten ved arbeidet. Kommersiell
glassproduksjon foregår nesten alltid
i team der alle er avhengig av hverandre, og alt som gjøres, må skje fort og
har små tidsmarginer. Som kunstnere
er vi opplært til å operere på egenhånd, og dette ga oss muligheter til å
eksperimentere med og for hverandre.
Morgenen var satt av til eget arbeid,
men etter lunsj viet vi tiden vår til en
av de andre gjestearbeiderne, som
fikk bruke oss til det de holdt på med.
Så har man glassproduksjonens forhold til kroppen; det innebærer en
direkte bruk av lunger og pust, som
er ganske unik. Og materialet selv,
som befinner seg i en liminal tilstand.
Glass er et fast, transparent materiale som formes i flytende tilstand.
Det er fullt av motsetninger og har en
forbindelse til grunnelementene. Dessuten innebærer det et snev av risiko,
litt som akrobatikk; det er en mulighet
for at noen kan komme til skade (det
er ikke tilfeldig at en av de mest
sofistikerte/reflekterte formene for
publikumsrettet glassarbeid kaller seg
Glass Circus). Noen av redskapene
man bruker til å forme glass i flytende
tilstand, er ikke noe særlig mer enn et
tørk med vått papir mellom en ubeskyttet hånd og et materiale med en
temperatur på omtrent 1000 grader.
I tillegg har man det anakronistiskes
appell, det at glassblåsningen er
utidsmessig, men som du påpeker
gjelder jo det også for keramikk eller
metallarbeid.
Arbeidene av andre gjestearbeidere i
prosjektet presenteres i en produktkatalog. Hva syntes de ansatte ved
fabrikken om innholdet i katalogen?
Jeg valgte produktkatalogen som
form for å få en direkte inngangsport
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give time to one of the other artist-guest-workers,
allowing them to use us in whatever process they
were involved in.
Then there is the relationship of glass making to the
body: it uses the lungs and breath in a direct way
that is quite rare, and the material itself exists in
a liminal state. Glass is a transparent solid that is
shaped as a liquid, it is full of contradictions and has
a connection to primal elements. There is also the element of danger, like in acrobatic performances, the
potential for human peril [it is not surprising that one
of the most developed / self-conscious performances
of glass is in the form of a glass circus]. Some of the
tools used to shape glass in its molten state place
little more than a wad of wet paper between a bare
hand and a piece of matter hovering around 1,000
degrees Celsius. These combine with the appeal of
that which is anachronic; glass blowing is out of
time, but this is similar to the appeal of pottery or
iron-making that you cite in your question.

Unndór Egill Jónsson, 5,64 Seconds of Artistic Labour,
2016, glass. Courtesy of the artist.
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til et sted som hadde interessert
meg i alle de årene jeg hadde vært på
fabrikken, nemlig arbeidernes pausebord og produktkatalogene som lå på
det. Bordet er rundt og er plassert i
hjørnet bak hovedteamet med glassblåsere. På bordet har det alltid ligget
flere produktkataloger, alt fra Jula og
Biltema til fabrikkens leverandører av
maskindeler og deres egne produkter.
Jeg bestemte meg for å kalle Performing Labour-katalogen for «Produktkatalog, Rejmyre», slik at den ved
første øyekast ikke skilte seg ut blant
de andre katalogene på bordet. Jeg
er interessert i dette forvandlingsøyeblikket, der en gjenstand går fra å
være kjent til ukjent og gjenkjent. Det
er ikke de enkelte momentene, men
selve forvandlingsprosessen som
interesserer meg, og det å slå et slag
for den skjøre kunnskapen som denne
overgangsfasen rommer.
Arbeiderne sitter der under sine hyppige pauser (5–10 minutter hver time).
De drikker kaffe, snakker om alt mulig
bortsett fra arbeidet, og av og til blar
de gjennom en av katalogene. Pausebordet interesserte meg, for der det
sto på fabrikkgulvet, kunne det sees
av turistene; det var plassert et stykke fra der glassblåsingen foregikk,
nesten «off stage», men likevel ikke
helt. Turistene kan fortsatt komme
inn og se på arbeiderne når de tar
pause, men det er en forståelse for
at arbeiderne og lunsjpausen deres
ikke er like tilgjengelig, ikke like lett
kan gjøres til gjenstand for visuell og
auditiv konsumpsjon.
Jeg hadde lenge vært nysgjerrig
på hvordan de forholdt seg til disse
produktkatalogene. Pausene er korte,
og det er åpenbart at de ikke bruker
dem til å velge ut ting å kjøpe. Jeg la
merke til at de kikket på dem med en
spesiell form for halvveis oppmerksomhet. Det minnet meg om hvordan
jeg selv kikket på baksiden av boksene med frokostblanding som barn,
mens jeg tenkte på skoledagen som
lå foran meg. Jeg ble interessert i
denne tilstanden som et eksempel på
en spesiell type kunnskap/analysemodus: kroppen er avslappet og er opptatt
med noe som har et klart formål, men
på en myk måte, som delvis under-

In the project, the works made by the arist-guestworkers are represented through a product catalogue. What did the factory staff think about the
content?
I chose the product catalogue as a form, as a way
of engaging directly with a site I had been drawn to
over many years of coming to the factory, the workers’ break table and the product catalogues that
are there. The table is round and stands in a corner
behind the primary glass blowing team. On the table,
there has always been a set of product catalogues,
from Jula and Biltema as well as catalogues for the
factory’s own products and industrial parts suppliers. I decided to title the Performing Labour product
catalogue simply “Product Catalogue, Rejmyre” such
that in the first encounter, it would be no different
than the other objects on the table. I’m interested in
this moment of transformation, when an object goes
from known to unknown to re-known. It is not in
either of the known moments but in that process of
transformation and in making a claim for the fragile
knowledge contained in this liminal state.
The workers sit there on their frequent breaks [every hour for 5-10 minutes]. They drink coffee, talk
about anything but work, and sometimes they flip
through these catalogues. I was drawn to this break
table that is on the factory floor because the break
was exposed to the tourists, although slightly further upstage from the location of the glass blowing,
almost off-stage but also clearly not. Tourists can
still come in and observe the workers while on break
in this space, but there is an understanding that the
workers, and their break from labour, are somehow
less accessible, less clearly available for visual and
auditory consumption.
I have been curious for a long time about how they
were relating to these product catalogues on the

minerer formålet. Jeg ville lage noe
som man kunne treffe på i dette rommet, i denne tilstanden og på denne
måten; et kunstverk som ikke ville bli
oppfattet som kunstverk, i det minste
ikke der og da. Jeg ville også slå et
slag for denne tilstanden og dette
stedet, som en måte å drive analytisk
forskning på, og for gyldigheten av de
kunnskapsformene den rommer.
Hva de ansatte mener om innholdet
i produktkatalogen, vet jeg ikke noe
om. Det er veldig viktig: Jeg vet ikke,
og jeg forsøker ikke å få vite det.
De ansatte og turistene analyserer
produktene av forskningen vår i den
delvis bevisste modusen man har
når man har pause eller treffer på et
objekt som ikke passer helt inn i det
historiske narrativet om fabrikken
som presenteres i museet. Jeg er
interessert i å gi analysen en rolle i
denne uautoriserte mellomsonen, der
den ikke kan (i motsetning til glassgjenstandene som blir produsert på
fabrikken) pakkes og skipes av gårde
for å selges et annet sted. Det er
rett og slett ikke ment for eksport,
det lar seg ikke eksportere. En av de
dominerende logikkene innen forskning er at gyldigheten avhenger av
om funnene kan synliggjøres og om
de kan deles med / «eksporteres»
til andre forskere. Det høres for så
vidt rimelig ut, men jeg er likevel
skeptisk. Hva med all den usynlige
kunnskapen? Den som bevisst eller
ubevisst unndrar seg synliggjøring?
Og jeg blir enda mer skeptisk når
jeg ser den tette forbindelsen mellom akademia og industrien under
nyliberalismen; hvem er all denne
kunnskapen ment for, hvem deles den
med, og hvem drar nytte av all denne
«synliggjøringen» og «delingen»?
Hva mener du med usynlig
kunnskap?
Med usynlig kunnskap mener jeg
kunnskapen til de som er ekskludert.
De som har tapt maktkampen, altså
den gruppen mennesker man i postkolonial teori kaller «subaltern». Jeg
sikter også til de subtile kunnskapsformene som ikke lar seg instrumentalisere, eller som motsetter seg
instrumentalisering ved at de ikke lar
seg definere.
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break table; their breaks are short, and clearly, they
don’t make purchases from them during this time.
I noticed they would look at them with a particular
kind of half-attention, and it reminded me of the
way I would look at the back of cereal boxes as a
kid while thinking about the school day ahead. I became interested in this state as one that contains a
special kind of knowing or mode of study: the body
at ease, engaged with something that has a clear
purpose, but engaging it in a soft way that partially
defeats that purpose. I wanted to make something
to be encountered in this space, in this state and
in this manner; an art work that would not be perceived as an art work, at least for a moment. I also
wanted to make a claim for this state and place as a
mode of research analysis and for the validity of the
ways of knowing that it contains.
As to what the staff think about the content of the
product catalogue, I don’t know. This is very important. I don’t know and I don’t try to know. The staff
and tourists analyse our research products in the
space of the partial awareness of being on break or
in the encounter with an object that doesn’t quite
fit into the historical narrative of the factory as
presented at the Rejmyre Historical Museum. I am
interested in casting the role of analysis into this unauthorized, liminal space that cannot [like the glass
products being produced] be packaged and shipped
off for sale somewhere else. It is literally not for
export, not exportable. One of the dominant logics
of research is that it is valid if it makes its findings
visible, if it is sharable and can be ‘exported’ to other
researchers. This sounds fine, but I am sceptical, for
what about all the knowledge that is invisible? What
about all the knowledge that consciously and unconsciously resists visibility? And I become even more
sceptical when I see the close alignment between
the academy and industry under neoliberalism. Who
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Jeg tenker på den kunnskapen dagens glassarbeidere har, som ikke
bare omfatter håndverket, men også
kunnskapen som ligger i det å utføre
glassarbeidet i en dypt usikker økonomisk posisjon, og som en slags underholdning i en turistøkonomi på randen
av sammenbrudd.
Hvordan har den globale økonomien
har påvirket Rejmyre i dine øyne?
Rejmyre står overfor en krise, i likhet
med mange andre industriområder
i «utviklede økonomier». Burde vi
bevare arbeidspraksiser som anses
som kulturelt verdifulle på et sted der
lokal arbeidskraft har blitt for dyr til
å kunne rettferdiggjøres økonomisk,
sammenlignet med arbeidskraften på
mindre utviklede steder? Og i så fall
hvordan? De fleste har for lengst gitt
opp å forsøke, så steder som
Rejmyre, der man forsøker å finne
frem til en modell som fungerer
under dagens markedsbetingelser, er interessante. Personlig er
jeg ikke så opptatt av økonomiske
overlevelsesstrategier under dagens
verdiregime / det globale markedets
betingelser, men først og fremst
interessert i sjelelig overlevelse uansett betingelser. Fordi Rejmyre ble
ansett som umulig, på én og samme
tid for dyrt og verdiløst, er det etter
min mening et sted så godt som noe
annet å forske på / tenke over hvordan man kan hegne om den truede
menneskesjelen.
I år 2000 gjennomførte den historiske foreningen i Rejmyre et isdykk
i innsjøen Hunn og dokumenterte det.
Ditt bidrag til Performing Labour-produktene tematiserer denne hendelsen. Hvorfor tror du de gjorde det?
La meg begynne med noen overfladiske fakta. De utførte dykket for å
heve en taubanevogn, som de visste
befant seg ved foten til en av taubanefestene. De gjorde det om vinteren fordi man da kunne bruke den
tykke isen til å montere en vinsj som
var sterk nok til å frigjøre vognen fra
mudderet den var begravet i.
Så til spørsmålet om hvorfor de var
interessert i denne taubanen, og
det er mer komplisert. Det var en
viktig del av infrastrukturen i området

is all this knowledge ‘for’, who is it really being
‘shared’ with and who is benefiting from all this
‘visibility’ and ‘sharing’?
What do you mean by invisible knowledge?
By invisible knowledge I am referring to the knowledge of those who have been excluded. Those who
have lost out in all the power struggles, a category
referred to in post-colonial theory as the subaltern.
I am also referring to all the subtle forms of knowledge that don’t hold up to instrumentation or resist
instrumentalization by making themselves impossible to hold.
I am thinking about the knowledge possessed by the
contemporary glass worker, not just the knowledge
contained in the craft of glassmaking but also the
knowledge contained in performing the labour of
glassmaking as a deeply uncertain industrial economic proposition and as a tourist spectacle inside a
tourist economy teetering on collapse.
Could you give your view of how the global economy
has affected Rejmyre?
Rejmyre is facing a crisis that is similar to that of
many former industrial areas in developed economies. Should we – and if so, how can we – maintain
labour practices that are deemed to be of cultural
value in a place in which local labour has become
too expensive to justify, in economic terms, relative
to the cost of labour in less developed economic areas?
Most places in Western Europe gave up on this long
ago, so places like Rejmyre that are still trying to figure out a viable model under current global market
conditions are of some interest. Personally, I am less
interested in economic survival strategies under existing valuation schemas / global market conditions,
and more interested in the survival of the human

mellom 1895 og 1930. Det var den som
fraktet råmaterialet til glassverket
de 15 kilometerne fra togstasjonen i
Simonstorp, for deretter å transportere det ferdige glasset den andre
veien. Da produksjonen var på sitt
høydepunkt, kom det en vogn flyvende gjennom trærne hvert minutt.
På et eller annet tidspunkt gikk det
galt, og en av vognene falt i innsjøen
Hunn med all lasten. Det var denne
vognen dykkerne hentet opp. Selv om
taubanen først og fremst var ment
for fabrikkens produkter, fungerte den
også som et leveransesystem for folk
i Rejmyre. En av medlemmene i den
lokale historiske foreningen fortalte
meg at bestemoren hans hadde fått
sin første sykkel med taubanen.
Jeg fikk vite om disse tingene etterhvert, men det begynte med at jeg
ganske enkelt be fascinert av dette
ulogiske og litt mystiske bildet av
mennene som hadde samlet seg på
isen, med en som dykket i en frossen
innsjø for å heve en metallting som de
kunne undre seg over. Scenen hadde
noe mytisk ved seg, særlig den klare
isen. Jeg ville forstå mer av hva det
handlet om, samtidig som jeg ønsket
å være i det mytiske rommet som
bildet åpnet for meg.
Du har laget et verk med tittelen
Seeking an Any Thing from an uncertain time in the ruins of Rejmyre’s
Future, der et objekt du har gitt
navnet Any Thing, ble senket i Hunn
for deretter å bli hevet av en dykker
i 2017. I dokumentasjonsfilmen om
prosjektet viser det seg at Any Thing
inneholder en grammofonplate som
du spiller av på isen. Hvor kommer
lyden fra?
Hele tittelen på produktet er Any
Thing, made to be lost and perhaps
later found, perhaps in early spring,
perhaps when the ice is still thick
and clear. Det var mitt bidrag til
Performing Labour-produktene. Det
er viktig for meg å kunne gå helt inn i
prosjektets strukturer. Lyden på
grammofonplaten som inngår i Any
Thing, er et opptak av elefanter som
drar teaktrær i Myanmar. Den er
hentet fra en Youtube-video laget av
et par på bryllupsreise, som ville se

67

spirit under any conditions. My opinion is that being
deemed impossible, simultaneously too expensive
and worthless, has made Rejmyre as good a place as
any to study and think about how to give refuge to
the imperilled human spirit.
In the year 2000, the Historical Society in Rejmyre
made an ice dive in Lake Hunn and documented it.
Your contribution to the Performing Labour product
line engages with this event. Why do you think it
took place?
I’ll start with some facts. They made the dive to
raise up a linbana vagn [cable car cart] that they
knew was lying at the rocky base of one of the linbana foundations in the lake. They did this in the winter because it was one way of bringing this object
to the surface, using the stability of the thick ice
to assemble a tripod and a winch that could exert
enough force to release the linbana vagn from the
mud it was buried in.
Then there is the question of why they are interested in this linbana, and this is more complex. It was
an important communications infrastructure in the
region from 1895 to 1930. It transported raw materials 15 kilometres, from the Simonstorp train station
to the glass factory, then took the finished glass
out for export. At the height of the factory’s production, one cart went flying by, through the trees,
every minute. At some point in time, one of these
cargo-filled carts went astray, jumped its track and
fell into the lake. The dive was to recover this fallen
cart. While mostly used for factory goods, the linbana was also something of a general delivery system
for the people living in Rejmyre, deep in the forest.
One member of the historical society told me of his
grandmother’s first bike arriving on a linbana cart.
I learned all these things over time, but at first I
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disse dyrene før de blir arbeidsledige.
Videoen er fascinerende på mange
måter. For min del er jeg spesielt interessert i en serie med ekstraksjoner/
abstraksjoner: Trær behandles abstrakt som ressurs for å kunne ekstraheres fra teakskogene i Myanmar,
abstraksjonen som skjer idet elefantens styrke brukes til skogsarbeid,
abstraksjonen som skjer når skogsarbeidet blir en opplevelse for turister /
et par på bryllupsreise, abstraksjonen
når en vielse blir til en Youtube-video,
abstraksjonen når videoen blir til en
gjennomsiktig grammofonplate, som
legges mellom to håndlagde glassplater og settes inn i en håndsmidd
metallramme.

was just captivated by the somewhat illogical and
mysterious image of these men assembled on the
ice, one of them diving into a freezing lake to pull up
a piece of metal and wondering about it. There was
something mythic to me about the scene, especially
the wet clarity of the ice. I wanted to understand
more about it but I also wanted to inhabit the mythic space it opened for me.

De virker som du er interessert i at
betrakteren skal miste tidsfølelsen.
Hva ønsker du å oppnå med dette?
Når vi opererer med et åpent tidsbegrep, åpner vi samtidig et sett med
muligheter rundt unødvendig rigide
strukturer som bestemmer hva som
er mulig og hva som ikke er mulig i
livene våre, og verdenssynet vårt og
det som henger sammen med det. Ved
å tenke gjennom hvordan man kan
søke tilflukt og gi andre beskyttelse,
som er et av de sentrale spørsmålene i
arbeidet med Any Thing og A Refuge in
Rejmyre, kom jeg på ideen med å bruke
gjenstander for å skape forhistorier
til mennesker og andre skapninger
som trenger beskyttelse. Så jeg åpner
tiden opp og legger Any Thing tilbake
i beholderen sammen med ting de har
funnet på bunnen av innsjøen, åpner
den igjen og legger Any Thing i sjøen,
åpner den igjen ved å lage et hull i
isen og ta opp gjenstanden og åpne
den på isen og la lydene den inneholder
spilles der. Når vi er ferdige, blir det
umulig for disse arbeidsløse elefantene
fra Myanmar å finne et tilfluktssted i
Rejmyre. Det blir en uunngåelig del av
historien til dette stedet. Når elefantene
kommer, har de allerede vært her.
Det langvarige forholdet både du og
Sissi Westerberg har til Rejmyre, er
interessant. Dere har jobbet der i
mer enn ti år nå. På 60- og 70-tallet,
da kunstnere lagde kunst på arbeidsplasser/fabrikker, var de gjerne
der som midlertidige gjester. Hvilken
forskjell tror du tiden har hatt for

Daniel Peltz, Seeking an Any Thing, a product from the Performing
Labour Product Line, 2017, HD video. Courtesy of artist.

You made a work called Seeking an Any Thing from
an uncertain time in the ruins of Rejmyre’s future,
where an object you call Any Thing was inserted
and extracted from the same lake during a second
dive in 2017. In the film documenting the event, the
Any Thing turns out to contain a record that you
play on the ice. Where does the sound come from?
The full title of the product is Any Thing, made to
be lost and perhaps later found, perhaps in early
spring, perhaps when the ice is still thick and clear.
It was my contribution to the Performing Labour
Product Line. It is important to me to both create
and fully inhabit the structures of the project. The
sound on the record, which is embedded in the Any
Thing and released over the ice, is of elephants logging teak in Myanmar. It is extracted from a YouTube
video of a couple on their honeymoon who decided
to visit these soon to be unemployed animals. It
is a fascinating video in many ways, I’m mostly

arbeidet ditt?
Tidsrammen vi arbeider med, er avgjørende for praksisen vår. De kuratoriske rammeverkene i dag er gjerne
ekstremt begrensede og baserer seg
på en allmenn aksept av noen høyst
tvilsomme logikker. Vi definerer vårt
eget kuratoriske rammeverk (vår egen
måte å ivareta kunsten på) ved å vie
oss til en læringsprosess uten slutt.
Flere av mine egne bidrag til dette
prosjektet og denne utstillingen
springer ut fra ting jeg ble interessert
i da jeg kom til fabrikken for første
gang i 2007; plansjen over pausene
og videoen og isbadingen. Det tok ti
år før jeg skjønte hvordan jeg kunne
jobbe med disse tingene/stedene.
Jeg er veldig takknemlig for å ha fått
denne tiden, og at jeg har funnet en
metode for å ta den.
Har det bydd på noen fordeler å
komme til en småby som fremmed?
(Jeg tenker på forskjellen mellom
frivillig og ufrivillig forflytning)
Jeg har friheten til å komme og gå
som jeg vil, og det er både en fordel
og en ulempe. Jeg har lært mye
av å være her. Det har gitt meg et
tilfluktssted fra visse diskusjoner,
samtidig som det har eksponert
meg for andre. Det har kanskje latt
meg oppleve en variant av noe jeg
har hørt personer på flukt erfarer,
spesielt når det gjelder å forlate en
sammenheng der man regnes som
dyktig, der ferdighetene ens blir satt
pris på, til en sammenheng der en
selv og de ferdighetene en har, stort
sett er verdiløse og kanskje til og med
suspekte. Jeg har fått anledning til å
tenke over forskjellen mellom aksept
og toleranse og avvisning. Jeg har
opplevd lignende ting, både i mitt eget
liv og i andres.
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interested in this series of extractions / abstractions: the abstracting of trees as a resource to be
extracted from the teak forests in Myanmar, the
abstracting of elephant strength as logging labour,
the abstracting of logging labour as a tourist experience / eco-honeymoon, the abstracting of a
wedding ritual as a YouTube viewing experience,
the abstracting of a YouTube video as a physical
but transparent vinyl recording, embedded into a
set of handmade transparent glass sheets and a
hand-forged iron frame.

you’ve been working there for over ten years now.
In the 1960s and ‘70s when artists were making
art in workplaces / factories, they came in as fairly
temporary visitors. What difference do you feel time
has meant for your work?
The temporal frame we work with is vital to our
practice. Current curatorial frameworks are extremely limited, based on a widespread acceptance of a
set of deeply dubious logics. We are claiming our
own curatorial framework [way of caring for art] by
committing to a study without end.
For many of my personal contributions to this project
and this show, they come out of things I was drawn
to when I first came to the factory in 2007; the
break table and this video of the ice dive. It took ten
years for me to figure out how to work with those
objects / sites. I am deeply grateful for having been
given, having found a way to take, that kind of time.

You seem to be interested in making the viewer lose
the concept of time. What do you hope to achieve
by this?
I am interested in how, when we open the concept
of time, we open an accompanying set of possibilities around other falsely rigid structures that determine what is possible in our lives and in our view of
the world and its interconnections. In thinking about
how to give and to take refuge – these are some of
the central practices I’m working with in the making
of the Any Thing and A Refuge in Rejmyre – I came
to this idea of using objects to create prehistories
for human or other-than-humans in need of refuge.
So, I open time and slip the Any Thing into the
Rejmyre Historical Museum’s display case that
contains things found on the bottom of the lake,
and then I open time again and slip the Any Thing
into the lake, and then open time again by cutting a
hole in the lake and pulling it out and opening it up
on the ice and allowing the sounds it contains to
play out over the ice. When we’re done, the impossibility of these unemployed elephants from Myanmar
finding a refuge in Rejmyre becomes an inevitable
part of the history of this place, such that when the
elephants do arrive, they will have already been here.
The long-term commitment that you and Sissi
Westerberg have made to Rejmyre is interesting;
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Helena Scragg is Curator of
Exhibitions at Norrköping Art
Museum, a municipal institution t
hat holds a first-rate collection of
twentieth century Swedish Art.
Her previous experiences involve
working with artists at IASPIS,
International Artist’ Studio Program
in Sweden. Helena Scragg holds a
Master in Art History from Uppsala
University and The University of
Warwick.
Helena Scragg er kurator på Norrköping
konstmuseum, et kommunalt museum
med en stor samling av moderne svensk
samtidskunst. Hun har tidligere arbeidet
ved IASPIS, International Artist’ Studio
Program, i Sverige. Helena Scragg har en
master i kunthistorie fra universitetet I
Uppsala og The University of Warwick.

Has it been beneficial in any way to come as a
stranger to a very small village? (I’m thinking of
the difference between involuntary and voluntary
displacement.)
I have the freedom to come and to go, and this is
both a benefit and a liability. I have learned a great
deal by being in this place. It has offered me a refuge from certain conversations and confronted me
with others. Perhaps It has allowed me to experience a version of what I have been told involuntarily
displaced people experience, particularly in terms of
going from a context in which you were considered
capable, in which your skills were valued, to one
where you and your skills are largely valueless and
sometimes even suspect. My aim has not been to fit
in. I have had occasion to think about the difference
between acceptance and tolerance and refusal. I
have experienced moments of each in myself and
others.

Daniel Peltz, Seeking an Any Thing, a product from the Performing
Labour Product Line, 2017, glass, metal, vinyl recording extracted
from an ecotourism video posted to youtube. Courtesy of artist.
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Aslaug Magdalena Juliussen is an artist from Northern
Norway, educated at the Oslo Art Academy. Since
1982 she has lived and worked in Lofoten and
Karasjok, nowadays based in Tromsø. Specializing in
textile she works in a wide range of organic materials
and creates large sculptures and installations. Focus
is on nature and the potential of the material that
she explores through fragmentation and transformation.
Juliussen seeks material collision as the ability to be
both brutal and fragile -as well as sensual & seductive
at the same time. The exhibition shows three of her
works, all with clear Arctic references. Cultural
codes and the importance of the natural landscape
unite in an expression that can be described as
eclectic; exploratory, exploratory & seeking.

DANIEL PELTZ

Aslaug Magdalena Juliussen er visuell
kunstner fra Nord-Norge og er utdannet
ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun bor i
dag i Tromsø etter å ha bodd og arbeidet
i Lofoten og Karasjok siden 1982. Med
utgangspunkt i tekstil jobber hun
med et bredt spekter av organiske
materialer og skaper store skulpturer
og installasjoner. Fokuset ligger på
materialets egenart og potensiale,
som hun utforsker gjennom fragmentering og transformasjon. Juliussen
søker material-sammenstøt som evner
å være både brutale og hudløse,
sanselig og forførende. I utstillingen
vises tre verk, alle med tydelige arktiske referanser. Kulturelle koder og
naturlandskapets betydning forenes
i et uttrykk som kan beskrives som
eklektisk, utprøvende, utforskende og
søkende.

USA
Daniel Peltz is a conceptual artist and educator with
a background in film and media production. Through
his site-responsive projects and media installations,
Peltz explores social systems, attempting to provoke
ruptures in the socio-cultural fabric, thus allowing new
ways of being to emerge and be considered. Peltz’s
recent research-based work is staged in and around
the rural glass-factory town of Rejmyre in Sweden,
and it stems from over a decade of engagement
with the site. His work in Rejmyre centres around an
exploration of labour, through the implementation and
inhabitation of a guest-worker program for artists
within the factory. In 2009, along with the Swedish
conceptual craft artist Sissi Westeberg, Peltz formed
the artist-run organization Rejmyre Art Lab, dedicated
to long-term, place-based research.
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Daniel Peltz er konseptkunstner og
pedagog med bakgrunn i film- og
medieproduksjon. Gjennom stedssensitive prosjekter og medieinstallasjoner utforsker han sosiale systemer og
forsøker å provosere frem brudd i den
sosio-kulturelle ordenen, slik at nye
væremåter kan komme til syne. Peltz’
seneste forskningsbaserte arbeider
foregår i Rejmyre, Sverige, et sted
kjent for glassproduksjon. Arbeidet
hans kretser rundt utforskning av
arbeid gjennom et gjestearbeiderprogram for kunstnere på Reijmyre
Glasbruk. Sammen med den svenske
kunsthåndverkeren Sissi Westerberg
grunnla Pelz den kunstnerdrevne
organisasjonen Rejmyre Art Lab i
2009, som er viet stedsbasert
forskning.
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