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You win, you generate a rare moment of an epiphany. Here, hear that sensual exhilaration, the amazing 
grace of a common as muck object, a ladder, in plural, that now gets noticed, becomes the star, the 

star that it always has been but which has not before been acknowledged.

Not for long, never more than for that sort of weird momentum, that notion which seems to escape us 
but it is all of a sudden among, with us, in the site and situation of seeing, feeling, being with 
something different, something out of the ordinary, becoming something else. There is a dialogue, 
things get diagonal and there is a distinguished dialect. No destruction, no delusion, just a wish, 
a desire to combine and connect the things that are in the everyday in a little bit different, in a 

little bit more exiting way.

*   *   *

It is the always individual take, always the special roots of the infra-ordinary that lead, if we 
allow us to go on and follow its promise, they lead us to the routes of the hesitating beauty of the 

everyday, the everyday.

Mika Hannula

HIGHER GROUND

Levels of life, strategies for survival or a snorkel for sanity?

What do we see, what can we comprehend – and how do we make sense of the everyday? You know, the very 
normal taken for granted objects and items that make and shape our ways of co-existence?

One option is to run after the big issues, the very important and difficult things, trying to gather as 
much as possible information of everything and anything and then seek to picture it as a whole. A path 
that is both burdensome and rather boring. And well, try as you might, as hard as you might, you’ll 

never get there.

The other option is to take another route – embodied with another perspective. This is to cherish and 
to pay attention to the small, the minuscule details, the anecdotes, the nuances of how our daily lives 

are structured: to the rhymes, rhythms and repetitions of the material world.

It is called the infra-ordinary, and it is followed, supported by the main idea of getting closer, 
staying close that is characterised as a sense of a reality. Right here, right now – in all its 
confrontations and collisions, but also caresses and compassions. It is about sensibility and 

sensuality.

*   *   *

These things, the matters that matter make our lives what they are and even could be, potentially, 
they can be tiny, they can be huge, they can be thin, they can be thick. Whatever they are, they are 
not that by themselves, in themselves, but in and through relationships – an intervention in time and 

space.

Interventions such as the moves and moments within the work of Michael Johansson. We do recognise the 
objects that are used, that we confront, we reckon to be able to figure out their functionality, but 

here, with the art work, we are offered more, much more. It is a reversal, an alteration of direction. 
It is an invitation to feel with, be with and allow these everyday materials to be surprising, to gain 

a new life – a higher ground.

At Säffle water tower, things do go high, and higher. Meters, so many meters that it's even confusing. 
Here, the things, the things that we are depending on and enchanted with, they take the form of a 

ladder. For sure, there are many other manifestations of materiality included, but in this case, it is 
foremost about dimensions and spatiality, it is about ladders.

Because you know ladders, don’t you? Or do you? Compact and light, condensed energy to be explored and 
expanded, making it possible for you to do things that take you high, and higher. You look up up up and 

then you come down again and start again.



Inte alltför länge, aldrig mer än under ett slags egendomligt ögonblick, en flyktig uppfattning, men 
plötsligt bland oss, på plats i rätt situation, att se, känna, vara med något utöver det vanliga, 

tillblivelsen av något annat. Det finns en dialog, diagonala ting där det finns en viktigare variation. 
Icke destruktiv, icke illusorisk, bara ett önskemål, en önskan att kombinera och koppla ihop 

vardagssaker på ett annorlunda, men mer spännande sätt.

 *   *   *

Det är alltid den individuella tagningen, alltid de unika rötterna för det infraordinära som leder, och 
om vi tillåter oss att fortsätta och följa dess löften leder vägarna oss till det vardagliga och dess 

tvivlande skönhet i var dag.

Mika Hannula

HIGHER GROUND

Livsskeden, överlevnadsstrategier eller att dyka efter sinnesro?

Vad ser vi, vad kan vi förstå - och hur begripliggör vi det vardagliga livet? Det du tar för givet, det 
alldagliga; objekten och föremålen som skapar och formar vår samexistens?

Ett alternativ är att jaga efter de stora och svåra problemen i strävan att samla så mycket information 
som möjligt om allt och ingenting och sedan föreställa sig allt som en helhet. Ett både betungande och 
ganska tråkigt val. Du kan försöka om du förmår, så hårt du bara kan, men du kommer ändå inte fram.

Alternativet är att ta en annan väg - förkroppsligad utifrån ett helt annat perspektiv. Det gäller att 
värna om och uppmärksamma det lilla, de små detaljerna, anekdoterna, nyanserna i hur vårt dagliga liv 

är uppbyggt: till rim, rytm och upprepning av den materiella världen.

Det kallas det infraordinära, och det följs upp och stöds av huvudidén att närma sig, vara nära och som 
kännetecknas av en verklighetskänsla. Just här, just i detta ögonblick - med alla inre konfrontationer 

och kollisioner, men också i ömhet och medkänsla. Allting handlar om känslighet och sensualitet.

 
*   *   *

Dessa saker, sakerna som gör våra liv till dem de är men även skulle kunna vara, potentiellt kan de 
vara ringa, men också enorma, de kan vara tunna, samtidigt tjocka. Oavsett vad de är, är de inte det 

isolerade, i sig själva, utan på grund av relationer - ingripande i tid och rum.

Man grips av rörelse och det tillfälliga i Michael Johanssons arbete. Vi känner igen objekten i 
verket, som vi konfronterar och som vi räknar med att kunna förstå utifrån deras funktionalitet, men 
konstverket erbjuder mer, mycket mer. Det är en vändning, i ny riktning. Det inbjuder till att känna 

med, att vara med och låta vardagliga saker överraska och få nytt liv – nå högre nivåer.

I vattentornet i Säffle når vi allt högre och högre. Meter efter meter som till slut blir förvirrande. 
Här finns, sakerna, de saker som vi är beroende av och förundras över och de får formen av en stege. 
Visst finns det många andra typer av manifestationer där olika material samverkar, men här handlar det 

främst om dimensioner och rumslighet, det handlar om själva stegen.
För du känner väl till stegen, eller hur? Eller gör du? Kompakt och lätt, kondenserad energi som kan 
utforskas och utökas, vilket gör det möjligt för dig att nå högre och högre. Du tittar upp upp upp och 

sedan ner igen och börjar om igen.

Du vinner, du genererar ett sällsynt ögonblick som uppenbaras. Närvaro, hör efter sensuell upprymdhet, 
det fantastiska i vanliga vardagsobjekt, en stege, i plural, som nu för ovanlighetens skull blir 

stjärna, den stjärna den alltid varit men inte tidigare uppmärksammats.
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of

Desire



who is/was the owner?
A child that grew up too quickly

where does it come from?
The house next door

where was it made?
Where the likes of it are born at lower cost

does it believe in democracy?
Never kick someone when they are down

what was its favourite subject in school?
Recess

vem är/var ägaren?
Ett barn som växte upp för snabbt

var kommer den ifrån?
Huset bredvid

var gjordes den?
Där dess likar föds till lägre kostnad

tror den på demokrati?
Sparka aldrig på någon som ligger

vad var dess favoritämne i skolan?
Rast

what is the soul 
of this object?
It’s prepared to 
be sat on

if this chair 
would be a song, 
what song?
A power ballad

if this chair 
would be food, 
what kind?
Breakfast food

if this chair 
would have an 
occupation, which?
Hotel receptionist 

in which house or building, famous or 
not, does this chair live?
Country house. Not frequently visited

vad är det här föremålets själ?
Den är redo att bli sutten på

om det här föremålet vore en sång, 
vilken sång?
En powerballad

om det här föremålet vore mat, vad för 
slags mat?
Frukost

om det här föremålet hade ett yrke, 
vilket?
Hotellreceptionist

i vilket hus eller byggnad, berömd 
eller ej, bor det här föremålet?
Hus på landet. Sällan besökt

Football
—

Fotboll

Chair
—

Stol



Hat stand
—

Tamburmajor

Parasol
—

Parasoll

what is the soul of this object?
It’s uplifting 

if this object would be a song, 
what song?

Any place I hang my hat is home 
(Barbara Streisand)

if this object would be food, 
what kind?

French Cuisine 

in which house or building, 
famous or not, does this object 

live?
Abandoned 17th century French 

castle (the hat stand was added 
by the last owners not long 

before they left)

to whom would you give this as 
a present

To someone owning too many hats 

vad är det här föremålets själ?
Det är upplyftande

om det här föremålet vore en 
sång, vilken sång?
Any place I hang my hat is 
home (Barbara Streisand)

om det här föremålet vore 
mat, vad för slags mat?
Det franska köket

i vilket hus eller byggnad, 
berömt eller ej, bor det här 
föremålet?
Övergivet franskt 
1600-talsslott 
(tamburmajoren köptes av 
den sista ägaren inte långt 
innan de flyttade)

till vem skulle du ge detta 
föremålet i present?
Till någon som äger för 
många hattar

who is/was the 
owner?
A shady character

where does it come 
from?
The beach

where was it made?
The umbrella 
academy

what is its co2 
footprint?
No longer than the 
shadow it casts

does it believe in 
democracy?
It puts more trust 
in the umbrella 
strategy

does it believe in 
love?
It will give you 
shelter

what's its future?
It is yet to 
unfold

what was its 
favourite subject 
at school?
Geometry

vem är/var ägaren?
En shady person

var kommer den 
ifrån?
Stranden

var gjordes den?
The umbrella academy

vad är dess co2-
fotavtryck?
Inte längre än 
skuggan som den 
kastar

tror den på 
demokrati?
Det litar mer på 
paraplystrategin

tror den på kärlek?
Det ger dig skydd

vad är dess framtid?
Den är under 
utveckling

vad var dess 
favoritämne i 
skolan?
Geometri



Guitar
—

Gitarr

Coat rack
—

Herrbetjänt

what is the soul of this object?
It’s hanging in there

if this object would be food, what kind?
Toast

if this object would have an occupation, which?
Butler

who is/was the owner?
The upstairs neighbour

where does it come from?
Oakland

where was it made?
Gioia Tauro, Italy

what is its co2 footprint?
G minor

does it believe in democracy?
It strikes a chord

does it believe in love?
All you need is love, love

what is its future?
No strings attached

vem är/var ägaren?
Grannen ovanför

var kommer den ifrån?
Oakland

var gjordes den?
Gioia Tauro, Italien

vad är dess co2-fotavtryck?
G moll

tror den på demokrati?
Det slår an en ton

Tror den på kärlek?
All you need is love, love

vad är dess 
framtid?

Den har många 
strängar på sin 

lyra

vad är det här föremålets själ?
Den hänger med

om det här föremålet vore mat, vad för slags mat?
Rostat bröd

om det här föremålet hade ett yrke, vilket?
Butler

in which house or building, famous or not, does 
this object live?
221B Baker Street 

to whom would you give this as a present?
Someone wearing dress jackets for work 

i vilket hus eller byggnad, berömd eller ej, bor 
det här föremålet?
221B Baker Street 

till vem skulle du ge detta föremålet i present?
Till någon som bär kavaj till jobbet



Ladder
—

Stege

Chair
—

Stol

if this object would be an actor, 
actress, who?

Lassie

if this object would be a book, which?
A game of thrones

if this object would be a drink, what 
a) alcoholic, and b) non-alcoholic?

A) Pale ale
B) Ice tea

if this object would be a sport, 
what kind?

Chess

om detta föremål vore en skådespelare, vem?
Fred Astaire

om detta föremål vore en bok, vilken?
Svindlande höjder

om detta föremål vore en dryck, vilken 
a) med alkohol, och b) utan alkohol?
A) Manhattan
B) Red Bull. Ger dig vingar

om detta föremål vore en sport, vad för slags?
Stavhopp

om detta föremål vore en lukt, vilken lukt?
Frisk luft

if this object would be an actor, 
actress, who?
Fred Astaire

if this object would be a book, which?
Wuthering heights

if this object would be a drink, what 
a) alcoholic, and b) non-alcoholic?
A) Manhattan
B) Red Bull. Gives you wings

if this object would be a sport, what kind?
Pole-jump

if this object would be a smell, what smell?
Fresh air

om detta föremål vore en 
skådespelare, vem?
Lassie

om detta föremål vore en bok, vilken?
A game of thrones

om detta föremål vore en dryck, vilken 
a) med alkohol, och b) utan alkohol?
A) Pale ale
B) Iste

om detta föremål vore en sport, vad 
för slags?
Schack



Skis
—

Skidor

if this object would be an actor, actress, who?
The Olsen twins

if this object would be a book, which?
Partners in Crime

if this object would be a drink, what 
a) alcoholic, and b) non-alcoholic?
A) Slippery slope
B) Slushy

if this object would be a transport vehicle, 
what kind?
Ski lift

om detta föremål vore en skådespelare, vem?
Olsen tvillingarna

om detta föremål vore en bok, vilken?
Par i brott

om detta föremål vore en dryck, vilken 
a) med alkohol, och b) utan alkohol?
A) Slippery slope
B) Slushy

om detta föremål vore ett transportfordon, 
vilken typ?
Skidlift



Tvärs (Across) is the development of a series of temporary 
site-specific works using the architectural and contextual 
conditions of the exhibition space as starting point. The 
building blocks consist of a selection of everyday objects 
that in different ways relate to the character of the 
space, locally collected at various flea markets and second-
hand shops. These are sorted and re-evaluated, turned and 
twisted, to finally find their new place. The process evokes an 
interplay between traces from previous lives, a collection 
of moments frozen in time, and a new context emerges. When 
the exhibition comes to an ends, both the items and the space 
regain their original character, and only the memories of the 
visitors remains. 

Tvärs är vidareutvecklingen av en serie temporära 
platsspecifika verk som tar sin utgångspunkt i 
utställningsrummets arkitektoniska och kontextuella 
förutsättningar. Byggstenarna utgörs av ett urval 
vardagsföremål som på olika sätt knyter an till rummets 
karaktär, insamlade lokalt på diverse loppmarknader och 
secondhand-butiker. Dessa sorteras och omvärderas, vrids och 
vänds på, för att slutligen hitta sin nya plats. Processen 
frammanar ett samspel mellan spår från tidigare liv, en 
samling ögonblick frusna i tiden, och ett nytt sammanhang 
uppstår. Efter utställningen slut återfår både föremålen 
och rummet sin ursprungliga karaktär, och endast besökarnas 
minnen lever kvar.

Temporary
Site

Specific



CUBIC
Changwon Sculpture Biennale (KR), 2020

Next spread
Chameleon

Fubon Art Foundation, Taipei (TW), 2014







Previous spread
Shade
Galleri Andersson/Sandström, Stockholm (SE), 2013

Ghost II
Galleri Arnstedt, Östra Karup (SE), 2009

Inventory
Emkan Gallery, Tehran (IR), 2018

The Move Overseas
Beaufort Triennial, Zeebrugge (BE), 2012



Monument
Vigeland-museet, Oslo (NO), 2013

Public Square
Heger Tor, Osnabrück (DE), 2015

Next spread
Self Contained
Umedalen Skulptur, Umeå (SE), 2010

Recollecting Koganecho
Koganecho Bazaar, Yokohama (JP), 2012

Final spread
Tetris - Cheongju
Cheongju Biennale (KR), 2019

Tetris - Witte De With
Witte de With Straat Festival, Rotterdam (NL), 2011
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