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PROLOGUE

Many works by the [Swedish] artist Alessandra Di Pisa refer to the concepts and history 
of art.1 [She] belongs to a relatively young generation of artists who use their own 
experiences in their work, but not so much in the form of diaries as in more universally 
relevant discussions.2 The metaphors informing [her] work could to some extent be said 
to revolve around our fragility and the sense of exclusion. / This metaphorical accuracy 
is characteristic of the artistry of Di Pisa. And yet, [her] works always amount to more 
than an interesting story or clever rejoinder: they are [art works] in their own right.3 

At first glance, Alessandra Di Pisa’s works appear plain and simple. The presentation is 
often terse… Looking more closely, however, the [works] themselves prove to be highly 
complex and reveal a restrained and controlled world full of contradictions. Alessandra 
Di Pisa attacks the preposterousness on which we found our preconceptions. [She] 
exposes their weakest links and breaks them down into absurd and isolated pheno-
mena. / The equation obviously does not tally and reveals the fragility of our conception 
of the Western hegemony and the remarkable constructs of identification on which it 
rests.4

The use of humor and fond observation to reflect the discrepancy between our dreams 
and the reality we live in is typical of Alessandra Di Pisa… / Her humor breaks through 
the barriers between art and audience and helps to tear down the wall raised by exag-
gerated veneration for art or museums.5

Alessandra Di Pisa’s work could be described as an intricate network of processes. It 
frequently consists of major socio-political studies that span several years and resemble 
research projects more than anything else. Looking at the choice of subjects and [her] 
method of approaching them, we get the picture of an artist with a social commitment 
above all. However, Alessandra Di Pisa devotes enormous attention to every separate 
part of [her] work, be it the dawn-out processing of the subject or the … presentation of 
the works.6 With its interactivity and focus on a particular situation, its re-establishment 
of authenticity and its straightforwardness, it is tempting to place Alessandra Di Pisa’s 
work within the parameters of contextual art.�

 
Alessandra Di Pisa turns roles and ideas on their heads in her works, frequently by 
combining two contrary positions or viewpoints so that the overall image becomes 

PROLOG

Den [svenska] konstnären Alessandra Di Pisa gör ofta verk som refererar till konstbe-
grepp och konsthistorien.1 [Hon] tillhör en relativt ny generation konstnärer som använ-
der sig av egna erfarenheter i sina verk, men inte så mycket i dagbokens form som i mer 
allmängiltiga diskussioner.2 Metaforiken i verken kan i någon mån sägas handla om 
vår fragilitet och om utanförskapet. / Denna metaforiska träffsäkerhet är karakteristisk 
för Di Pisas konstnärskap. Men [hennes] verk är alltid mer än en intressant berättelse 

eller en skarp replik: de är [konstverk] i sin egen rätt.3

Vid en första anblick ter sig Alessandra Di Pisas verk enkla och raka. Presentationen 
är ofta sparsmakad… [Verken] visar dock vid närmre betraktelse vara högst komplexa 
och dölja en återhållen och behärskad värld av motsättningar. Alessandra Di Pisa 
angriper orimligheter som omsluter vår föreställningsvärld. [Hon] visar på vardagslög-
nernas och myternas svagaste länkar och bryter ner dem till absurda och isolerade 
företeelser. / Det är tydligt att det är en ekvation som inte går ihop och visar hur bräck-
lig föreställningen om västerlandets hegemoni i själva verket är och vilka märkliga 

konstruktioner av identifikation som den vilar på.4

Att med humor och ömsint iakttagelseförmåga spegla skillnaden mellan våra dröm-
mar och den verklighet vi lever i är ett kännetecken för Alessandra Di Pisa… / Med 
humor bryter hon ner vallen mellan konst och publik och river något av den mur som är 

konstruerad av överdriven respekt för konstverket eller museet.5

Alessandra Di Pisas arbete kan beskrivas som ett intrikat nätverk av processer. Ofta 
rör det sig om stora socio-politiska undersökningar som kan pågå i årtal och kanske 
mer än något annat påminner om vetenskapliga projekt. Om man ser till ämnesvalen, 
och metoden att närma sig dessa, träder det fram en bild av en konstnär med ett före-
trädesvis samhälligt intresse. Alessandra Di Pisa lägger dock ner en enorm omsorg i 
varje enskild del av sitt arbete, både i den utdragna bearbetningen av ämnena och i 
… presentationen av verken.6 Det ligger nära till hands att läsa in Alessandra Di Pisas 
verk i den kontextuella konsten och dess interaktivitet och situationskaraktär, dess 

återupprättande av autenticitet och uppriktighet.�

I sina verk vänder Alessandra Di Pisa på roller och föreställningar, ofta genom att 
sammanföra två motsatta positioner eller ståndpunkter så att helhetsbilden blir mer 
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more complex. She creates a sense of displacement by shifting an event into a different 
context. Her works frequently have a documentary character and reflect in various ways 
on preconceived ideas, prejudices and clichés by giving prominence to the gaze of the 
outsider. / The astonished viewer is confronted with his or her own prejudices when 
what is expected fails to occur.8

Alessandra Di Pisa works parallel in several different media. As part of the artistic 
process [she] follows in [sound installations] … [texts] and video, [she] assembles 
fragments and phenomena from our everyday lives and works on them. In viewing [her] 
art, we thus encounter familiar objects but come to see them in new and different way. 
Di Pisa recycles worn out … things, using them as the foundations for new composites, 
new wholes.9

In the exhibition at [Kulturhuset], Alessandra Di Pisa is not only playing the role of the 
artist. [She] has also taken aboard the role of the "artist-turned-curator", where [she] 
put [herself] aside of [herself] and the conventional framework from when the work was 
realized, in order to see [her] work within the frames of a public presentation with new 
parameters inherent of the public sphere. / It is very clear that the exhibition is part of a 
complex process, which incorporates everything that constitutes the exhibition. / This 
also applies to the constructed meaning of the exhibition that here is presented with 
extraordinary interesting texts… All the texts has as the starting point the work of Di Pisa 
only in order to fully allow itself complete freedom in the actual act of interpretation.  10

komplex. Hon skapar förskjutningar när en företeelse flyttas till ett nytt sammanhang. 
Hennes arbeten har ofta ett dokumentärt uttryck och reflekterar på olika sätt över förut-
fattade meningar, klichéer och fördomar genom att framhäva en utomståendes blick. 
/ Överraskad möter betraktaren sina egna förutfattade meningar när det förväntade 

aldrig infrias.8

Alessandra Di Pisa arbetar parallellt med flera olika medier. Inom ramen för [ljudinstal-
lationer] … [text] och video plockar [hon] upp – och bearbetar – fragment eller företeel-
ser från vår vardag. Genom [hennes] konst möter vi således välbekanta objekt, men vi 
ser dem på nya sätt. Di Pisa återanvänder till exempel det förbrukade … och låter det 

bilda fundamentet för nya, sammansatta, helheter.9

I utställningen på [Kulturhuset] är Alessandra Di Pisas roll inte längre bara konstnä-
rens. [Hon] har också påtagit sig rollen av "artist-turned-curator", där [hon] ställer 
sig utanför sig själv och de ursprungliga föreställningarna som styrde i den situation 
som verket skapades, för att se sitt verk inom ramar för en publik presentation med 
de nya parametrar som det offentliga rummet utgör. / Det framgår med stor tydlighet 
att själva utställningen är en del av en komplicerad process, som omfattar allt som 
ackompanjerar utställningen. / Det gäller också utställningens betydelsebildning som 
i denna utställning består av synnerligen intressanta texter… Samtliga texter har tagit 
sin utgångspunkt i Di Pisas verksamhet för att sedan tillåta sig full frihet i själva tolk-

ningsakten.10
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TAKE GREAT CARE NOT TO BE RASH1

What is a narrative? What is it that makes a story worth 
telling? With an approach based on conceptual methods, 
Alessandra Di Pisa explores our understanding of narra-
tive construction, historiography and hierarchies of 
values… / Who is it who tells someone’s story and how 
is to decide what it will contain? Di Pisa’s work moves 
between the specific and the general. Images, texts, and 
voices are recast and mediated a new. A dislocation that 
adds new narrative layers and contributes to the way 
the works create meaning. The same relationship can be 
found within Di Pisa’s oeuvre as a whole.2 

In scholarly and methodical fashion, Alessandra Di Pisa 
explores the iconography of [the art world] from a wealth 
of different perspectives. / Di Pisa shows how facts, 
myths, memories and values create a multidimensio-
nal image of what we believe natur[al] represents. How 
human beings consciously or unconsciously construct 
the world around them by making it represent our ideas 
and desires…3 Alessandra Di Pisa plays with our percep-
tions. [Her work] appears at first to be a direct reproduc-
tion of a familiar environment, but one it turns out to be 
impossible to find your bearings in and after a while what 
becomes clear is that something is not right.4

Using small-scale visual means, her [works] entice the 
viewer to participate in a way that is perceptibly control-
led. The minor interventions in the [work] … require 
considerable attention and sensitivity on the part of the 
viewer. / There is frequently an element of surprise in 
the work of Di Pisa and an element of deliberate mani-
pulation or illusion intended to intensify the presence 
and self-awareness of the viewer.5 …we want both to be 
carried away by the illusion and to see through it.6 

AKTA NOGA ATT FÖRHASTA ER1

Vad är en berättelse? Vad är det som gör en historia 
värd att berätta? Utifrån konceptuella metoder undersö-
ker Alessandra Di Pisa vår uppfattning om berättelsens 
konstruktion, historieskrivning och värdehierarkier. / Vem 
är det som berättar någons historia och hur bestämmer 
man vad den ska innehålla? Di Pisas verk rör sig mellan 
det specifika och det generella. Bilder, texter och röster 
omstöps och förmedlas på nytt. En förflyttning äger rum 
som lägger till nya lager av historia och bidrar till verkens 
meningsproduktion. Samma relation återfinns inom alla 

Di Pisas verk.2

Vetenskapligt och metodiskt undersöker Alessandra Di 
Pisa [den] natur[liga] [konst]värld[en] utifrån en mängd 
olika perspektiv. / Di Pisa visar hur fakta, myter, minnen 
och värderingar skapar en mångtydig bild av vad vi 
anser att natur[ligt] står för. Hur människan medvetet 
eller omedvetet konstruerar sin egen omvärld när den 
får representera våra föreställningar och önskningar…3 
Alessandra Di Pisa leker med vår perception. [Hennes 
verk] verkar först vara en direkt återgivning av en familjär 
miljö, men det visar sig snart vara omöjligt att orientera 
sig och efter ett tag blir det uppenbart att något inte står 

rätt till.4

Med små visuella medel lockar hennes [verk] betraktaren 
till att delta på ett påtagligt styrt sätt. De små ingreppen i 
[verken] …kräver stor uppmärksamhet och känslighet av 
betraktaren. / Det finns ofta ett överraskningsmoment i Di 
Pisas verk och en medveten manipulation eller illusion 
som har för avsikt att öka betraktarens sinnliga närvaro 
och självmedvetenhet.5 …vi både vill ryckas med av illu-

sionen och samtidigt genomskåda den.6

Vem är det som 
berättar någons 
historia och hur 
bestämmer man 
vad den ska inne-
hålla? Di Pisas 
verk rör sig mel-
lan det specifika 
och det generella. 
Bilder, texter och 
röster omstöps 
och förmedlas på 
nytt. En förflytt-
ning äger rum 
som lägger till 
nya lager av his-
toria och bidrar 
till verkens me-
ningsproduktion.

Who is it who 
tells someone’s 
story and how is 
to decide what it 
will contain? Di 
Pisa’s work mo-
ves between the 
specific and the 
general. Images, 
texts, and voices 
are recast and 
mediated a new. 
A dislocation that 
adds new narra-
tive layers and 
contributes to the 
way the works 
create meaning.
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Alessandra Di Pisa’s artistry is characterized by a desire 
to combine various elements and themes. Using over-
lapping and shifting images, she creates complicated 
… constructions… / This work makes visible the real 
conditions of production that form the foundation of our 
… lives and asks questions about … a common value-
system…/ This work is of key importance in Di Pisa’s 
oeuvre as it creates a synthesis of illusions and reality…� 
Deliberately, Alessandra Di Pisa plays with the concept 
of art and the different possibilities of production…8

Alessandra Di Pisa based her early works on a tradition 
… where the arranged … played a crucial role, especi-
ally the fictive self-portrait as an instrument of exami-
ning and criticizing… / …she … explore[s] the world that 
forms the framework of her life and history – a rather dry, 
descriptive work in which she shifts the perspectives. / 
She is interested in … one’s construction of belonging 
and identity.9

Alessandra Di Pisa has for several years been dealing 
with issues relating to artistic identity and authenticity.10 
By working with lifelike models and by mixing staged 
and documentary elements, Alessandra Di Pisa makes 
the boundary between art and reality insecure.11 What is 
portrayed in Alessandra Di Pisa’s [work] are parallel exis-
ting worlds that the artist belongs to in various ways. Her 
subjective expression of personal experience form an 
aesthetic hybrid inasmuch as she manages in her intui-
tive manner of execution to create a fusion of a [naive] 
perspective … with thematic references to art historical 
[theories]. Her [works] have a broad compass, spanning 
representations of states of mind and experiences of 
what occurs to shifts of meaning in contemporary and 
historic events.12 

I Alessandra Di Pisas intensiva [verk] sköljer intrycken 
över betraktaren. Med hjälp av överlappningar och 
förskjutningar skapar hon komplexa ‘byggen… / Verket 
synliggör de reella produktionsvillkor som utgör grunden 
för vår ‘tillvaro och ställer frågor om en global värdege-
menskap… / Verket är centralt i Di Pisas konstnärskap 
genom att det skapar en syntes av illusion och verklig-
het...� Alessandra Di Pisa leker medvetet med konstbe-
greppet och de olika möjligheter till iscensättning som 

infinner sig…8

Alessandra Di Pisa har i sina tidigare arbeten utgått ifrån 
en tradition … där det iscensatta … haft en viktig roll. I 
synnerhet det fiktiva självporträttet som instrument för 
att undersöka och kritisera… / …hon undersöker världen 
som ramar in hennes liv och historia – ett ganska torrt 
och redovisande arbete som ofta inbegriper en perspek-
tivförskjutning. / Här finns det ett intresse för … konstruk-

tionen av tillhörighet och identitet.9

Alessandra Di Pisa har under flera år arbetat med ämnen 
som relaterar till den konstnärliga identiteten och dess 
äkthet.10 Genom att arbeta med naturtrogna modeller, 
samt att blanda iscensättning och dokumentära inslag, 
osäkrar Alessandra Di Pisa gränsen mellan konst och 
verklighet.11 I Alessandra Di Pisas [konst] gestaltas 
parallella existerande världar som konstnären på olika 
sätt är del av. Hennes subjektiva uttryck av personliga 
erfarenheter formar en estetisk hybrid när hon genom sitt 
intuitiva utförande sammansmälter ett [naivt] perspek-
tiv … med motiviska referenser till … konsthistorisk[a] 
[teorier]. Det uppstår en spännvidd i [verken] från återgiv-
ningar av sinnesstämningar och upplevelsen av skeen-
den till betydelseförskjutningar av samtida och historiska 

företeelser.12

Verket är centralt 
i Di  Pisas konst-
närskap genom 
att det skapar en 
syntes av illusion 

och verklighet.

Di Pisa visar hur 
fakta, myter, min-
nen och värde-
ringar skapar en 
mångtydig bild av 
vad vi anser att 
naturligt står för.

Di Pisa shows 
how facts, myths, 
memories and 
values create a 
multidimensional 
image of what we 
believe natural 
represents.

This work is of key 
importance in Di 
Pisa’s oeuvre as it 
creates a synthe-
sis of illusions 
and reality.
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Di Pisa’s art frequently stands in relation to an artistic 
tradition… / In recent years Di Pisa … make[s] the work 
of a few selected artists her starting-point. / …motif and 
themes recur and are cast off.13 [The] depiction and 
form [is] enriched and made more complex through the 
interpretations she makes combined with her narrative 
grasp. She subjects the viewer to an intrusive form of 
portraiture, while bringing out qualities that alienate us 
from it…14

The notion of credibility – how it is created and maintai-
ned – is as a key point of departure in several works by 
Alessandra Di Pisa.15 A documentary and biographical 
tone pervades in the works of Alessandra Di Pisa. They 
always include actual people in more or less arranged 
situations. She makes no secret of the fact that the situ-
ations … are constructed, but the difference between 
reality and [illusion] is not that great. The actors … always 
play themselves, even if the situation is arranged, but 
it may not differ much from the situations and the parts 
they – and the viewer – normally have in social space.16 
Alessandra Di Pisa’s imaginary … has always come from 
[her] immediate surrounding. Although [her] motives are 
originally based on personal experiences, the contents 
of [her] works form a greater totality that is relevant to 
us all.1�

The deviant attracts attention … but is usually interes-
ting only to the extent that the deviation from the expec-
ted serves to conform the norm. The artists personal 
biography and [her] studies at [Konstfack] in Stockholm 
do not help to explain [her] choice of [form] – it is not a 
quest for authenticity in relation to [her] … roots.18 You 
can never really say that the artist’s presence is noti-
ceable in the [work]… It feels like getting very close to 
something the artist wants us to see or hear, but which 

Di Pisas verk ställs ofta i relation till traditionen… / Under 
de senaste åren gör Di Pisa … avstamp hos några få 
utvalda konstnärer. / …motiv och teman återkommer och 
förskjuts.13 Genom hennes tolkningar och berättargrepp 
… blir skildringen och formen rikare och mer komplex. 
Hon utsätter betraktaren för ett närgånget porträtteran-
de, men det finns likväl kvalitéer som alienerar oss från 

detta…14

Frågan om trovärdighet, hur den skapas och upprätt-
hålls, är en viktig utgångspunkt i flera verk av Alessandra 
Di Pisa.15 Det dokumentära och biografiska anslaget är 
påfallande i Alessandra Di Pisas arbete. Det inbegriper 
alltid verkliga personer i mer eller mindre iscensatta situ-
ationer. Hon gör ingen hemlighet av att situationerna … 
är konstruerade, men det betyder därmed inte att skillna-
den mellan verklighet och [illusion] är så stor. Aktörerna 
är alltid med i … egenskap av sig själva, i en konstru-
erad situation förvisso, men kanske skiljer sig denna 
inte så mycket från de situationer och de roller de likväl 
som betraktaren intar i det sociala rummet.16 Motiven 
Alessandra Di Pisa använder sig av … har alltid inspi-
rerats av hennes närliggande omgivning. Men även om 
hennes verk från början härstammar ur hennes person-
liga erfarenheter, så bildar innehållet i hennes verk en 

större helhet som är relevant för oss alla.1�

Avvik[else] väcker uppmärksamhet … men är oftast intres-
sant i den mån avvikelsen från det förväntade bekräftar 
normen. Konstnärens personbiografi eller utbildning vid 
[Konstfack] konsthögskola förklarar inte valet av [form] 
– det handlar inte om en jakt på äkthet … i förhållande till 
ett … ursprung.18 Man kan aldrig egentligen säga att man 
märker konstnärens närvaro i [verket]… Det känns som 
om man kommer väldigt nära något som konstnären vill 
att man ska se eller höra men som hon själv inte direkt 

Genom att arbeta 
med naturtrogna 
modeller, samt att 
blanda iscensätt-
ning och doku-
mentära inslag, o-
säkrar Alessandra 
Di Pisa gränsen 
mellan konst och 

verklighet. 

Hon gör ingen 
hemlighet av att 
situationerna är 
ko n s t r u e r a d e , 
men det betyder 
därmed inte att 
skillnaden mellan 
verklighet och il-
lusion är så stor.

By working with li-
felike models and 
by mixing staged 
and documenta-
ry elements, Ales-
sandra Di Pisa 
makes the boun-
dary between art 
and reality inse-
cure.

She makes no 
secret of the fact 
that the situations 
are constructed, 
but the difference 
between reality 
and illusion is not 
that great.



22 23

she does not want to present herself or state out loud. / 
This is an equilibristic play with shifts in perspective and 
perception both within and outside the [work], two posi-
tions that, in Alessandra Di Pisa’s case, always seem to 
be two sides of the coin.19

Just like in many other works by Alessandra Di Pisa, it is 
all about the gap between fiction and reality.20 The work 
of Alessandra Di Pisa demands attention, on behalf of the 
observer, and makes the gap between reality and fiction 
visible. She always works according to the same method; 
using the already existing…21 [She] uses constructed … 
and utopian visions – a fictional reality where the reality 
gets a calculated look – as a starting point. Displacements 
and incorrectness creates a frightening undertone…22 
Taken separately, many of the components in [her] 
works appear familiar, but combined in this new form of 
multi-layered narratives the viewer becomes a guest in a 
hitherto unknown reality.23

Alessandra Di Pisa’s venture [is] situated at the cross 
roads of visibility and invisibility…24 The desire to show 
something and to hide it at the same time is a recurrent 
feature of Alessandra Di Pisa’s [work]. / [Di Pisa] unco-
vers an interaction between sight and visibility…25 In the 
disparity between what the viewers actually see with their 
own eyes and what we consider possible, Di Pisa creates 
a sense of uncertainty around the structures that underlie 
our judgment of the concept of reality. Having revealed 
the trick, viewers have to reformulate their view of the 
truth and re-establish a notion of reality that works. No 
one would nowadays question the idea that our expe-
rience of the world around us … is constructed, mani-
pulated and fragmented. Our belief in reality has been 
undermined as a result and the only remaining certainty 
appears to be belief in the individual’s … experience of 

vill visa upp eller berätta rakt ut. / Det är en balanserad 
lek med förskjutningar av perspektiv och föreställningar 
både innanför och utanför [verket], två positioner som 
i Alessandra Di Pisas fall alltid tycks utgöra sidor av 

samma mynt.19

Som så ofta i Alessandra Di Pisas verk handlar det om 
glappet mellan fiktion och verklighet.20 Alessandra Di 
Pisas [verk] ställer krav på betraktarens uppmärksam-
het och åskådliggör glappet mellan verklighet och fiktion. 
Hon arbetar alltid efter samma metod; använder sig av 
det befintliga…21 [Hon] utgår från konstruerade … och 
utopiska ‘visioner … en fiktionsrealism där verklighe-
ten får ett designat, inlånat utseende. Förskjutningar 
och felaktigheter skapar en skrämmande underton…22 
Många av komponenterna i verken känns bekanta när 
man ser dem separat, men då de stöps samman i den nya 
formen genom applicerandet av lager-på-lager – bjuds 

betraktaren in i en tidigare okänd verklighet.23

Alessandra Di Pisas … projekt äg[er] rum i skärnings-
punkten mellan de synliga och det osynliga…24 Viljan 
att visa och dölja något på samma gång, återkommer i 
Alessandra Di Pisas [verk]. / [Di Pisa] avtäcker ett spel 
mellan seendet och synligheten…25 I motsättningen 
mellan vad betraktaren faktiskt ser med egna ögon och 
vad som kan anses vara sant skapar Di Pisa en osäker-
het kring de strukturer som ligger till grund för vår bedöm-
ning av begreppet verklighet. Efter att ha avslöjat tricket 
måste betraktaren omformulera sin syn på sanning och 
återställa en fungerande verklighetsuppfattning. Att vår 
upplevelse av omvärlden … är konstruerad, manipulerad 
och fragmenterad ifrågasätter ingen idag. Tilltron till verk-
ligheten är därmed undergrävd och det enda säkra som 
återstår tycks vara tilltron till den egna … upplevelsen av 

omgivningen. Di Pisa osäkrar även detta sista fäste.26 

Viljan att visa 
och dölja något 
på samma gång, 
återkommer i Ales-
sandra Di Pisas 

verk.

Fiktionen  tjänar 
till att föra oss 
närmre andra 
medvetandetill-
stånd och Di Pisa 
skapar sina fik-
tioner för att öka 
vår medvetenhet.

The desire to 
show something 
and to hide it at 
the same time is a 
recurrent feature 
of Alessandra Di 
Pisa’s work.

Fiction serves 
to bring us clo-
ser to other mo-
des of consci-
ousness and Di 
Pisa produces 
her fictions to 
increase our 
awareness.
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the surrounding world. Di Pisa destabilizes even this last 
redoubt.26

Art and visual representations are always a form of fictio-
nalization, and dramatization is, specifically, a form of 
cathartic fictionalization. Fiction serves to bring us closer 
to other modes of consciousness and Di Pisa produces 
her fictions to increase our awareness… / Her work 
reflects the flash of madness, understood as a form of 
lucidity, and destabilizes false identities. It is imbued with 
a generosity that conceives the work, not as a documen-
tary transcription of what exists, but as a form of produc-
tion of thought and life, as a gift which needs a reply from 
the other, to whom direct or indirect requests are being 
made for new forms of action, love and conscience, or, 
in other words, involvement.2�

[The Triumph Of Emptiness] is a combination of historic 
reconstruction and enactment, incorporating both fictive 
and documentary elements.28 Di Pisa takes familiar moti-
ves and imbues them with new meaning. Therefore, when 
we see one of her [works] for the first time, we someti-
mes think we recognize it, that we’ve seen it before, but 
something isn’t quite right, a detail shifts the expected 
association and twists the image into something else. Di 
Pisa once said, "My [works] are a platform for projection, 
a tool." 29

Di Pisa … shows [the viewer] exactly what they don’t want 
to see. With wry humor she presents … cruelly manipula-
ted … situations. She is not only an observer, however, 
but often participates in the story and thus cannot remain 
an impartial critic. / Her work [The Triumph Of Emptiness] 
exists at the very intersection of these genres. / The 
brutal humor of [The Triumph Of Emptiness] exposes 
what must not be said.30

Konst och visuella representationer är alltid en form av 
fiktionalisering, och dramatisering är uttryckligen en form 
av kathartisk fiktionalisering. Fiktionen tjänar till att föra 
oss närmre andra medvetandetillstånd och Di Pisa skapar 
sina fiktioner för att öka vår medvetenhet… / Hennes 
verk speglar galenskapens plötsliga ryck, uppfattad som 
en form av klarhet, och destabiliserar falska identiteter. 
Det är genomsyrat med en generositet som formulerar 
arbetet, inte som en dokumentär avskrivning av det exis-
terande, utan som en form av produktion av tanke och 
liv, som en gåva som behöver ett svar från den andre, 
till vilken direkta eller indirekta förfrågningar riktas för 
att finna nya former av handlingar, kärlek eller samvete, 

eller, med andra ord, involvering.2�

[Tomhetens Triumf] är en kombination av historisk rekon-
struktion och iscensättning med både fiktiva och doku-
mentära inslag.28 Di Pisa använder bekanta motiv men 
ger dem nya meningar. När man ser hennes [verk] för 
första gången kan man därför uppleva att de känns igen, 
att man sätt dem förut, men något skaver, någon detalj 
förskjuter den förväntade tillhörigheten och gör dem till 
något annat. Di Pisa har sagt "mina [verk] är en plattform 

för projektion, ett verktyg".29

Di Pisa … visar just det som [betraktaren] inte vill se. Med 
skruvad humor framställer hon … grymt manipulerade … 
situationer, men hon är inte bara betraktare, utan agerar 
ofta själv i berättelsen och kan på så sätt inte förbli en 
utomstående kritiker. / Verket [Tomhetens Triumf] befin-
ner sig just i denna skärningspunkt. / [Tomhetens Triumf] 

visar med en brutal humor det som inte får uttalas.30

Det finns ett närmast sadistiskt inslag i … [verket] hon har 
gjort om glidningar i gråzonen mellan det vi kallar verk-
lighet och det iscensatta. / Gränserna för när vi är oss 

Tomhetens Triumf 
är en kombination 
av historisk rekon-
struktion och is-

censättning.

Det finns ett när-
mast sadistiskt 
inslag i verket 
hon har gjort om 
glidningar i grå-
zonen mellan det 
vi kallar verklig-
het och det iscen-
satta. Gränserna 
för när vi är oss 
själva och när vi 
agerar suddas ut. 

The Triumph Of 
Emptiness is a 
combination of 
historic reconst-
ruction and en-
actment.

There is an almost 
sadistic compo-
nent to the work 
she has made a-
bout the shifts 
and turns in the 
grey zone bet-
ween what we call 
reality and what is 
staged. The boun-
daries between 
when we are our-
selves and when 
we are playing a 
role are erased.
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There is an almost sadistic component to … the [work] 
she has made about the shifts and turns in the grey zone 
between what we call reality and what is staged. / The 
boundaries between when we are ourselves and when 
we are playing a role are erased. / …[Di Pisa] discuss 
… where the underlying foundations for the creation of 
identity come into play. The form infuses the content and 
makes visible the power-play… The [work] leave[s] you 
thinking about the way that everything is a staged perfor-
mance and that the drama always wins.31

It is the wish for glamour and our failed dreams that inspi-
res her. What fascinates is the crucial moment when the 
ambition falters and reveal ourselves just as the regular 
people we are.32 Does she wish to be anything but herself 
or is her biggest fear not to make a stronger impact…? 
Maybe it has to do with not knowing where the self … 
ends.33

själva och när vi agerar suddas ut. / …[Di Pisa] diskuterar 
… var de mest grundläggande fundamenten för iden-
titetsskapande uppstår. Formen genomsyrar innehållet 
och synliggör maktspelet... Man lämnar … verke[t] med 
tankar om alltings iscensättning och om att skådespelet 

alltid vinner.31

Det är våra haverade drömmar och vår längtan efter 
glamour som ger henne impulser. Det som fängslar är det 
kritiska ögonblick då ambitionen strandar och vi avslöjar 
oss som de vanliga människor vi är.32 Vill hon vara vad 
som helst utom sig själv eller är hennes största skräck 
att inte göra starkare intryck…? Kanske handlar det om 

att inte veta var jaget … slutar.33
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FROM ONE TO ANOTHER1

Alessandra Di Pisa was born in 19��. [Her] breakthrough actually took 
place in the [2000s] when [she] started creating [her] characteristic 
blends of text… / [Her] classic phrase[s] … incites revolt and represents 
a refusal to submit to repressive norms, both linguistic and social. A 
particular writing style is one of the most characteristic features of Di 
Pisa’s art.2 

Alessandra Di Pisa explores the social structures of power and the 
concept of normality. In humorous fashions she calls existing systems 
into question and clearly repudiates all forms of repression and inequa-
lity. / In her art, Di Pisa demonstrates that it is possible to influence … 
and acquire a position of power by employing strategic and rhetorical 
devices.3 

Many of Alessandra Di Pisa’s works are based on words. Relationships 
to other people, conversations and written texts of various kinds in 
[her] surroundings are vital reference points.4 Through the agency of 
Alessandra Di Pisa [texts] that were not meant for each other get fused 
together…5 With a careful [mind] Alessandra Di Pisa forms a model… 
/ …that gets its uniqueness through 
the unspoken relationship between the 
different [texts].6 The solitary words, that 
wants to be alone, get fused together 
and seek protection from one another, 
belongs together.� …different tastes 
marry and form a new unfamiliar decoction. 8 By removing the func-
tionality of the … [texts] … and … instead, turning them into art, Di 
Pisa reworks these "old" ideas and concepts into something completely 
contemporary.9

In many ways her way of working is close to that of a film director: she 
does not work from drafts, instead she adds and removes parts ... during 
the development of the work. Underlying layers adds to the complexity 
of the psychologically loaded [works] and like in a dream, the viewer is 

FRÅN EN TILL EN ANNAN1

Alessandra Di Pisa föddes 19��. Sitt egentliga genombrott fick [hon] på 
2000-talet då [hon] började med sin karakteristiska blandning av text… / 
[Hennes] numera klassiska ord … manar till uppror och står för en vägran 
att underordna sig förtryckande normer, såväl språkliga som sociala. 
Det säregna skrivsättet är ett av de mest utmärkande dragen i Di Pisas 

konstnärskap.2 

Alessandra Di Pisa undersöker samhälleliga maktstrukturer och normali-
tetsbegrepp. På ett humoristiskt sätt ifrågasätter hon existerande system 
och tar tydligt avstånd från alla former av förtryck och ojämlikheter. / Di 
Pisa visar med sitt konstnärskap hur det är möjligt att påverka … och 
skaffa sig en maktposition genom att använda sig av strategiska och 

retoriska grepp.3

Många av Alessandra Di Pisas verk är baserade på ord. Viktiga refe-
renser är relationer till andra människor, konversationer och olika typer 
av texter hämtade från [hennes] omgivning.4 Under Alessandra Di 
Pisas försorg möts och upprättas [texter] som inte ansetts ägnade för 
varandra…5 Med ömsint [sinne] modellerar Alessandra Di Pisa fram… / 

…[verken], som får sin säregna ladding 
genom outtalade relationer mellan de 
olika [texterna].6 Orden vill vara soli-
tära, ensamma inom var sin ram, men 
föses ändå samman och söker skydd 
hos varandra, hör ihop.�  …olika smaker 
gifter sig med varandra till en ny och 

främmande dekokt.8 Genom att i sina [verk] beröva [texterna] deras funk-
tionalitet … med andra ord omvandla dem till konst, stöper [hon] om … 

"gamla" idéer och begrepp till något helt och hållet samtida.9

På många vis ligger hennes arbetssätt nära filmregissörens: hon arbetar 
inte utifrån skisser utan lägger till och tar bort inslag … under arbetets 
gång. Underliggande lager ökar komplexiteten i de psykologiskt laddade 
[verken] och som i en dröm översköljs betraktaren av hennes infallsrika 

Di Pisa visar med sitt konst-
närskap hur det är möjligt att 
påverka och skaffa sig en makt-
position genom att använda 
sig av strategiska och retoriska 

grepp.

In her art, Di Pisa demonstra-
tes that it is possible to influ-
ence and acquire a position of 
power by employing strategic 
and rhetorical devices.
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overwhelmed by her bright visions. The crafty poetic titles of the works 
do not give away any answers, but widens the different possibilities of 
interpretation. Art historical key works are unexpectedly incorporated 
into her distinctive [work] which almost are overflowed with art historical 
references, mostly within the different facets of ‘language, but also in 
a more correct way, as [texts] cut into [texts]. / Alessandra Di Pisa is 
as unusual as an artist that constantly quotes other artists and known 
works without for a second back down on integrity and her own personal 
‘language.10

There is both presence and clarity in the art practice of Alessandra Di 
Pisa, that is both attractive and frightening. Even though it is very perso-
nal, the work still opens up on a political level as the artist leads us into 
her highly charged [texts].11

…many people … [look] at the [texts] by Di Pisa as disparate answers 
regarding the rhetorical and semiotic meaning of [texts]. This reading is 
still valid, but it is fairly poor and far too general, as it can be adapted 
to most other art works…12 Alessandra Di Pisa creates her own breath-
taking world somewhere between dream 
and reality, a world that doesn’t follow 
any roles but those she creates for the 
moment. / She will not apply any preex-
isting readings to her works – [the texts] 
are simply what they seem to be.13 The 
uncertainty one experiences as a viewer encountering the works of 
Alessandra Di Pisa is related to the extent to which we are used to read or 
receive [texts] and their contents. Mystery is a key element in her [work] 
together with the information that has been omitted – what we think we 
need, to be able to grasp and understand [art works].14

The object of Alessandra Di Pisa’s works of art is representation… Hers 
is an investigative study in which she frequently employs a[n] original … 
as the model for her [works]… Minor but significant alterations of content, 
context and accentuation occur in the [works], which serve not only to 
pose questions about [the work] and representation as such but also the 

visioner. De underfundiga poetiska titlarna ger inga svar utan vidgar 
snarare tolkningsmöjligheterna. Konsthistoriens nyckelverk plockas 
oväntat in i hennes egenartade [konstverk] som nästan svämmar över av 
konsthistoriska referenser, främst i det mångfasetterade -språket men 
även på ett mer korrekt sätt som inklippta [texter] i [texten]. / Alessandra 
Di Pisa är något så ovanligt som en konstnär som genomgående citerar 
andra konstnärer och välbekanta verk utan att ett ögonblick förlora i 

integritet och personligt ‘språk.10

I Alessandra Di Pisas konstnärskap finns en närvaro och tydlighet som 
både lockar och skrämmer. I det personliga öppnar sig verken samtidigt 
mot större politiska förlopp som hon genom laddade [texter] låter oss 

komma nära.11

…många … [ser] på Di Pisas [texter] som olika svar på frågor om 
[textens] retoriska och semiotiska egenskaper. Tolkningen är fortfarande 
giltig, men den är ganska andefattig och alltför allmängiltig, eftersom 
den kan klistras in på de flesta konstverk…12 Alessandra Di Pisa skapar 
sin egen halsbrytande värld någonstans mellan dröm och verklighet, en 

värld som inte följer några andra regler 
än dem hon själv för stunden sätter upp. 
/ Hon låter sig inte lockas till några färdi-
ga tolkningar av sina verk – [texterna] 
är helt enkelt det de föreställer.13 Den 
osäkerhet man som betraktare erfar i 

mötet med Alessandra Di Pisas arbeten handlar om hur vi är vana att 
läsa eller ta emot [texter] och dess innehåll. I hennes [verk] är mystiken 
och den utelämnade informationen – som vi tycker oss behöva för att 

kunna begripa och förstå [konstverk] – en central del.14 

Föremålet för Alessandra Di Pisas arbeten är … representation. Det är 
en undersökande verksamhet i vilket hon ofta använder en … förlaga … 
till sina [verk]… I [verken] framträder smärre men betydelsefulla skift-
ningar av innehåll, kontext och framtoning, något som inte bara ifrågasät-
ter [verket] och representationen som sådant utan även det raster genom 
vilket vi upplever verkligheten. Därför handlar hennes verk också om 

With a  careful  mind Alessand-
ra Di Pisa forms a model that 
gets its uniqueness through 
the unspoken relationship 
between the different texts.

Med ömsint sinne modelle-
rar Alessandra Di Pisa fram 
verken, som får sin säregna 
ladding genom outtalade rela-
tioner mellan de olika texterna.
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screen through which we experience reality. / By consistently making 
use of " a’ [text] of a’ [text]…", she both empties the [text] of its original 
meaning and simultaneously creates a new one. When, on occasion, she 
partitions the [text] into various surfa-
ces in an intricate fashion, our ability to 
comprehend is shattered like a broken 
mirror and we are invited to reflect on our 
own natures. What is it we actually see? 
Surfaces. But under these surfaces lie 
layer upon layer of meaning… We can 
become lost in the history of the [work’s] 
creation and realize that there is not only one distinct experience or 
interpretation of the work but several – depending on which [text] one 
chooses to start from.15 The works of Di Pisa develop into a showdown 
with the history of representation…16

Alessandra Di Pisa’s art training took place both at the University Collage 
of Arts, Craft and Design and [Parson’s School of Design] in [New York]. 
This very familiarity with both art and the 
world of [marketing] is an important factor 
in her artistry as she frequently returns 
to existing [marketing rhetoric], reusing 
them in new combinations.1� [Her] time 
at Konstfack ([2004]-200[6]) allowed Di 
Pisa even greater possibility to make … art and she habitually took the 
role of being the link between the art world and the so called real world. 
In order to make us aware of how we use the language…18

On various levels [she] mixes and distorts the codes of our age for visual 
communication.19 Rules or codes, secret or not, serve as backdrop to a 
power-play characterized by the spine-tingling interplay between domi-
nance and subjection. Di Pisa plays cleverly with the desires of the viewer 
and makes use of the kind of seductive (and/or dictatorial) idiom often 
associated with [catalogue texts], and used by it. Our thirst for visual 
pleasures is frequently linked to a longing to understand… / Di Pisa 
is discussing the power inherent in [rhetoric] codes and how they are 

att undersöka själva perceptionen av verkligheten. / Genom att konse-
kvent använda sig av "en [text] av en [text]…" både tömmer hon [texten] 
på dess ursprungliga mening samtidigt som hon skapar en ny mening. 

Då hon ibland också delar upp [texten] i 
olika ytor som samverkar på ett intrikat 
vis slås vår uppfattningsförmåga sönder 
likt en krossad spegel och uppmanar 
oss till självreflektion. Vad ser vi egent-
ligen? Ytor. Men under dessa ytor finns 
lager på lager av mening. / Vi kan förlora 

oss i [verkets] tillkomsthistoria och konstatera att det inte finns endast 
en tydlig upplevelse eller tolkning av den utan flera – beroende på vilken 
[text] man väljer att utgå ifrån.15 Di Pisas arbeten utvecklar sig till en 

uppgörelse med representationens historia…16

Alessandra Di Pisa har en bakgrund både på Konstfack och på [Parson’s 
School of Design] i [New York]. Just kännedom om både konst- och 
[marknadsförings]världen är en viktig del i hennes konstnärskap då hon 

ofta återkommer och återanvänder exis-
terande [marknadsförings retorik] i nya 
kombinationer.1� Tiden på Konstfack 
([2004]-200[6]) gav Alessandra Di Pisa 
än större möjligheter att ägna sig åt … 
konst och flera gånger intog [hon] rollen 
som länk mellan konstvärlden och den 

så kallade verkligheten. För att få oss medvetna om hur vi använder 
språket…18

På olika nivåer blandar [hon] och vrider på vår tids koder för visuell 
kommunikation.19 Regler eller koder, hemliga eller inte, bildar en fond för 
maktspel präglade av den nervkittlande växlingen mellan dominans och 
underkastelse. Di Pisa spelar skickligt på betraktarens begär och använ-
der det slags förföriska (och/eller diktatoriska) ‘språk som ofta förknippas 
med och används i [kataloger]. Vår törst efter visuella njutningar knyts 
ofta ihop med vår längtan att förstå… / Di Pisa diskuterar den makt som 
finns i de [retoriska] koderna och deras manifestationer, och hon uppvi-

Alessandra Di Pisa is as un-
usual as an artist that con-
stantly quotes other artists 
and known works without for 
one split second lose her own 
integrity and her own per-
sonal language.

Genom att konsekvent använ-
da sig av "en text av en text" 
både tömmer hon texten på 
dess ursprungliga mening 
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utan att ett ögonblick förlora i 
integritet och personligt språk.
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manifested, while demonstrating an explicit ambition to mock the viewers 
expectations…20

…Di Pisa is … interested in the iconography and rhetoric that has develo-
ped in the meeting between [art history] and a trend-sensitive marketing 
of [exhibitions].21 [The Triumph Of Emptiness] is a kind of archive… With 
meticulous care Di Pisa manages to capture situations in which people 
have made use of [the text] for their own purposes… The work develops 
into an investigation of … commercial interests. 22

When the objects becomes [words] and are deprived of their function, 
the … function appears much more clearly. / [The Triumph Of Emptiness 
is] a silent protest against everything always being expected to fulfill a 
function. It could be said that it is function that is being paused in Di Pisa’s 
works. The focus is shifted instead to the [text].23 The project can be seen 
as a critique of politically correct art…24

Alessandra Di Pisa’s [texts] … seem to have been inspired by … repre-
sentation. Sometimes their contents appear slightly absurd… The inter-
nal contradictions of the [texts] … form the foundations of a complex-
ity, to which the titles of the work also 
belong. Some of [her] works … have 
slightly cynical titles … which creates yet 
another point of entry into the work. Di 
Pisa employs fairly "simple" materials in 
[her] [works], putting together elements 
of different historical connotations and 
in so doing creating new ones. The [texts] in themselves can be seen 
as being attributes of a set design… The [texts] are "innocent" per se, it 
is human consciousness that assigns value and fields of application to 
them. And it is at this very point, at the conjunction between the idea and 
the work, that art history, and art as such, finds its own field of application 
– one in which meaning is created. Di Pisa’s [texts] employ topical or 
historical incidents, albeit without specific references and allowing for a 
free flow of associations, to form a meta-structure…25

sar en uttalad ambition att gäcka betraktarens förväntningar…20

…Di Pisa [är] intresserad av den ikonografi och retorik som utvecklats i 
mötet mellan [konsthistorien] och en trendkänslig marknadsföring av 
[utställningar].21 [Tomhetens Triumf] är ett slags ‘arkiv… Med försiktig 
noggrannhet fångar Di Pisa situationer där människor använt [texten] för 
egna syften… Verket utvecklar sig till en undersökning av människors … 

kommersiella intressen…22

När tingen blir [ord] och berövas sin funktion framträder [ordens] … funk-
tion’ mycket tydligare. / [Tomhetens Triumf är] en stum protest mot att allt 
och alla ständigt förväntas fylla en funktion. Man kan säga att funktionen 
har tagit paus i Di Pisas arbeten. Fokus flyttas istället mot vår relation 
till [texten].23 Projektet kan ses som en kritik av den politiskt korrekta 

konsten…24

Alessandra Di Pisas [texter] … tycks inspirerade av … representation. 
Ibland är dess innehåll lätt absurt… De inre motsägelserna i [texter-
na] … lägger grund till en komplexitet dit även verkens titlar hör. Vissa 
av [hennes] verk … har lätt syniska titlar … vilka skapar ytterligare en 

ingång till verken. Di Pisa använder sig 
av ganska "enkla" material i sina [verk], 
och sammanfogar element med olika 
historiska konnotationer och skapar 
därmed nya. [Texterna] i sig själva kan 
ses som attribut till en scenografi… 

[Texterna] är i sig själva "oskyldiga", det är det mänskliga medvetandet 
som laddar dem med värde och användningsområden, och det är just här 
i korsningen mellan tanken och verket som konsthistorien, och konsten 
som sådan, finner sitt eget användningsområde – ett meningsskapan-
de sådant. Genom dagsaktuella eller historiska begivenheter bildar Di 
Pisas [verk], utan specifika referenser och där associationerna får löpa 

fritt, en metastruktur…25

 

[Texterna] växlar ständigt fokus. De är undanglidande… Känslan av att 
ha [förstått], utan exakt visshet om vad det är man [förstår], leker med 

Regler eller koder, hemliga el-
ler inte, bildar en fond för makt-
spel präglade av den nervkitt-
lande växlingen mellan domi-
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The [texts] changes focus continuously. They are evasive… The feeling 
of having [understood], without knowing exactly what we’ve [understood], 
teases our senses. The small becomes important, supporting roles can 
lead and hold together, layer upon layer can be peeled away to uncover 
new meanings. The context emerges when we read the different layers 
together – like picture puzzles or crosswords – where one thing provides 
a clue to something else without giving a complete picture. The [texts] 
distinctly visualize the contradictions and extremes of the recent millen-
nium change. / Conceptual pairs, such 
as presence/absence, open/closed, 
onlooker/participant and reality/drama 
stands side-by-side, or as contrasts to 
each other, depending on the perspec-
tive. Worlds meet … where our … preju-
dices are confirmed or confounded. / 
Gravity and comedy go hand in hand. Alessandra Di Pisa’s sophisticated 
works build on accentuating and bringing back to mind. / …[the words 
have been] chosen with precision to give the [texts] texture and depth, 
but sometimes they are more systematically composed, as intricately 
constructed as chimney stacks, where stone is laid on stone according to 
ancient practices. There is something very steadfast about [her] method. 
Like a craftsman, Alessandra Di Pisa knows [her] tools and works without 
leaving any physical traces of [her] presence other than those that stem 
from the creation of the work itself. [Her] [texts] integrate both bound 
and unbound patterns. / The [work] is not intended as a provocation but 
reveals what is behind the façade.26

Combining formal systems … in a strange play of ambivalences, Di 
Pisa’s work is like writing that brings life and art into constant commu-
nication. While art can be a game or a formal exercise, it is above all an 
act of reality, as Antonin Artaud once said, obliges one to think about the 
movements of the soul instead of imitating them. Order and chaos, rigidly 
and exuberance, live together in nature and in art, as do the inertia that 
leads systems toward repetition and ultimately to their own deaths. In 
this vein, Di Pisa proposes new forms of sustainable developments in 
the economy of the emotions and of language. Her art suggests, subtly 

våra föreställningar. Det lilla kan bli det stora, biroller kan leda och hålla 
samman, skikt efter skikt kan skalas av och nya betydelser framträder. 
Sammanhang uppstår när de olika skikten läses ihop – som rebusar 
eller korsord – där det ena ger det andra utan att ge en fullständig bild. 
[Texterna] visualiserar på ett tydligt sätt vår tids motsatser och ytterlig-
heter. /  Begreppspar som närvaro/frånvaro, öppet/slutet, betraktande/
deltagande och verklighet/drama står sida vid sida, eller som kontrast 
till varandra beroende på ståndpunkt. Världar möts … där våra … 

kulturella föreställningar bekräftas eller 
kommer på skam. / Allvaret samsas med 
humorn. Alessandra Di Pisas sofistike-
rade verk bygger på accentuering och 
aktualisering. / …[orden har] valts med 
precision för att ge [texterna] yta och 
djup, men ibland är de mer systema-

tiskt uppbyggda, lika idogt konstruerade som skorstenarnas murverk 
där sten lagts vid sten efter uråldriga principer. Det finns något mycket 
troget över arbetssättet. Likt en hantverkare känner Alessandra Di Pisa 
sina redskap och skapar utan att lämna andra fysiska spår av sin närvaro 
än de som hör till verkets tillblivelse. I [texterna] bearbetar hon såväl fria 
som bundna mönster. / [Verket] är inte tänkt att provocera, utan visar en 

värld som finns när vi lyfter undan fasaderna.26

Genom att kombinera formella system … i en märklig lek med ambiva-
lenser utgör Di Pisas verk ett slags skrivande, som försätter liv och konst 
i ständig kommunikation. Konst kan vara en lek eller en formell övning, 
framför allt är det en verklighetshandling, som Antonin Artaud en gång 
sade, som förpliktar en att tänka på själens rörelse istället för att imitera 
den. Ordning och kaos, stränghet och överflöd lever tillsammans i natu-
ren och i konsten, liksom inaktiviteten som leder systemen mot repetition 
och slutligen till deras egen död. I denna ådra föreslår Di Pisa nya former 
av hållbar utveckling i känslornas och språkens ekonomi. Hennes konst 
hävdar, subtilt men enträget, att ödet kan ändras genom involvering med 

enkla medel i det flöde som tycks förutbestämt.2�

I [texterna] finns en medveten närvaro… Olika kombinationer av ord 

Tomhetens Triumf är en stum 
protest mot att allt och alla 
ständigt förväntas fylla en 
funktion. Man kan säga att 
funktionen har tagit paus i 

Di  Pisas arbeten.

The Triumph Of Emptiness is 
a silent protest against every-
thing always being expected 
to fulfill a function. It could be 
said that it’s function is being 
paused in Di Pisa’s works. 
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but insistently, that destiny can be changed by interfering through simple 
means with the flow of what seems predetermined.2�

The [texts] have a deliberate presence… Constellations of words relate 
the works to thoughts and objects in a way that is not always obvious 
at first glance. Behind every work lies a myriad of entrances and exits. / 
The dead ends reveal cracks that become openings into new efforts. The 
changes are more like shifts, small but ingenious.28

Her works explores how one interprets ones surrounding, how to break 
down conventional [texts] and how to create new [ideas].29 When she 
inserts her own [name] into the [texts] of other[’s] … this might be inter-
preted as a declaration of love on the one hand or as a selfish desire 
to "take over" other people’s work on the other. Although it may also be 
about illustrating the problematic nature, for example, of how we expe-
rience art. Does a good work of art make me think about myself?30

Alessandra Di Pisa works with quiet forms of expression. While many 
artists exaggerate to gain attention, Di Pisa whispers to her viewers. 
Large sweeping gestures are not always 
affective, small means can make power-
ful, individual impression. / A minor chan-
ge in … [a word] or its location can have 
a considerable impact … on how [the 
texts] … are perceived. / Di Pisa places 
these [usual words] in new contexts. 
She brings together apparently incompatible [words] to form new and 
larger unities that are both quietly provocative and ingeniously beautiful. 
/ …its symbolic value has been changed by its contextual relocation in a 
manner that is humorous and poetic. Di Pisa’s works are not just about 
particular [texts]; her work also calls into question ideas about … [their] 
relation to art and the viewer.31

Alessandra Di Pisa puts a lot of effort on deciding upon the placement 
of [the texts].32 Alessandra Di Pisa creates hesitation in the viewer by 
displacing the [texts] from their original context.33 When [she] arranges 

sätter verken i relation till tankar och ting, som inte alltid uppenbarar 
sig vid första anblick. Bakom varje verk finns en myriad av ingångar 
och utgångar. / I återvändsgränderna hittar man gliporna, som blir 
öppningar till nya ansatser. Förändringarna är mer av förskjutningar, 

små men sinnrika.28

Hennes arbeten handlar om hur man tolkar sin omgivning, om att bryta 
ner konventionella [texter] och skapa nya idéer kring det egna [skapan-
det].29 När hon klipper in sitt eget [namn] i andra[s] … [texter] kan man 
dels tolka det som en kärleksförklaring och dels som en egocentrisk 
vilja att "ta över" den andres verk. Men kanske handlar det också om att 
åskådliggöra problematiken med att till exempel uppleva konst. Ett bra 

konstverk får mig att tänka på mig själv?30

Alessandra Di Pisa arbetar med stillsamma uttryck. När många konst-
närer tar i för att få uppmärksamhet, viskar Di Pisa till sina betraktare. 
Stora och yviga gester är inte alltid verkningsfulla, de små medlen kan 
göra starka och personliga avtryck. / En smärre förändring eller ompla-
cering av ett [ord] kan betyda mycket … för hur man uppfattar [texten]… 

Di Pisa placerar de [vanliga orden] i nya 
sammanhang. Hon sammanfogar tillsy-
nes oförenliga [ord] till nya större enhe-
ter som både är stillsamt provokativa 
och finurligt sköna. / …dess symboliska 
värde är genom omplaceringen på ett 
humoristiskt och poetiskt vis förändrat. 

Di Pisas arbeten handlar inte enbart om de enskilda [texterna]; hennes 
konst väcker också tankar om … de[ras] relation till konsten och betrak-

taren.31

[Texternas] placering och relation till varandra är noga genomtänkt i 
Alessandra Di Pisas arbeten.32 Genom att lösgöra [texterna] från sitt 
normala sammanhang framkallar Alessandra Di Pisa en villrådighet hos 
betraktaren.33 Det typiskt Di Pisiska sättet att ordna stora mängder [text] 
leder tanken till ett modernistiskt och abstrakt måleri i ett utvidgat fält.34 
De[t] färdiga verke[t] karakteriseras av en uttrycksfull lekfullhet med en 

Ordning och kaos, stränghet 
och överflöd lever tillsammans 
i naturen och i konsten, liksom 
inaktiviteten som leder syste-
men mot repetition och slutli-

gen till deras egen död.

Order and chaos, rigidity and 
exuberance, live together in 
nature and in art, as do the 
inertia that leads systems to-
ward repetition and ultimately 
to their own deaths.
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the [texts] in large numbers and in [her] own Di Pisaesque manner, the 
whole thing comes together as modernist and abstract painting within an 
expanded field.34 The completed work’ 
[is] characterized by an expressive play-
fulness in unmistakable proximity to the 
techniques of [rhetoric]. An accumula-
tion of signs forms patterns and narra-
tives… Different stories are brought 
together in a way that makes Di Pisa’s 
works significant carriers of the mosaic 
of forms of cultural expression particular 
to our time. There is a desire here for co-existence and the understanding 
of different traditions.35

The [texts] have an intimate character and the fact that the [texts] have 
been [cut] apart suggests a story behind what has been staged. When 
the viewer tries to put various fragments together to form a whole … 
what emerges are new meanings and 
perspective on [the] contemporary…36 
At the same time, there is something sad 
with all the mutilated [texts]. It is as if they 
have been forced into one coherent form, they become a metaphor for 
the arbitrary memory within a ‘conscious falsification of history.3�

Within the [texts] by Di Pisa, there are several features that makes visible 
the fact that we are looking at reproductions and that these reproduc-
tions are culturally determined. / As we see the reproduction and we will 
determine how we apprehend that which is reproduced. The technique of 
montage is here functioning as a marker, it creates a distance between 
the [text] and that which the [text] repre-
sents and strengthen[s] the feeling that 
we are watch[ing] a [text] of another 
[text]. [The Triumph Of Emptiness] … 
expresses something general about how 
[texts] actually always exists in relation to other [texts]. Therefore the 
[work] also reminds us that no [text] can proclaim to be original.38

omisskännlig närhet till [retorikens] tekniker. Ett gytter av tecken bildar 
mönster och berättelser… Olika berättelser möts på ett sätt som gör 

Di Pisas verk till signifikativa bärare av 
vår tids mosaik av kulturella uttryck. Här 
finns en vilja till samexistens och förstå-

else av skilda traditioner.35

[Texterna] har en intim karaktär och det 
faktum att [texterna klippts] sönder anty-
der en historia bortom det iscensatta. 

När betraktaren försöker sammanföra de olika fragment som antyds i 
[verket] till en helhet, uppstår nya betydelser och perspektiv på samti-
den.36 Samtidigt är det något sorgligt med alla stympade [texter]. Det är 
som om de med våld tvingats in i en form, de blir en metafor för minnets 

godtycke i en ‘medveten historieförfalskning.3�

I Di Pisas [texter] finns flera egenskaper som synliggör att vi ser på 
avbildningar och att dessa avbild-
ningar är kulturellt betingade. / Vi ser 
avbildningen och den styr i sin tur hur 
vi uppfattar det avbildade. Här fungerar 
Di Pisas montageteknik som en markör, 

den skapar en distans mellan [texten] och vad [texten] föreställer 
och förstärk[er] känslan av att vi titta[r] på en [text] av en annan [text]. 
[Tomhetens Triumf] … säger något allmänt om hur [texter] faktiskt alltid 
förhåller sig till andra [texter]. [Verket] påminner därför också om att 

ingen [text] kan göra anspråk på att vara ursprunglig.38

Det handlar i hög grad om att synliggöra en specifik … värld och att åter-
ta kontrollen över sin egen [framgång] 
… men också om att erövra ett eget 
språk. I sin beskrivning av verket säger 
Alessandra Di Pisa: / "Jag har upplevt 
att det finns en motsättning mellan en 

betingad och en instinktiv respons. Jag har försökt att finna ett språk 
för att uttrycka denna dubbelhet, och de komplexa känslor dessa frågor 

"Arbetena skulle kunna sä-
gas representera en samman-
smältning av en värld av förut-

bestämda arketyper." 

Utan att reducera innehållet 
till en sammanfattande kom-
mentar sätter hon fingret på 

maktens retorik.

"The work would seem to repre-
sent a fusion between a world 
of pre-defined archetypes."  

Without reducing the content 
to a conclusive commentary, 
she puts her finger on the 
rhetoric of the power. 

Samtidigt är det något sorg-
ligt med alla stympade texter. 
Det är som om de med våld 
tvingats in i en form, de blir en 
metafor för minnets godtycke 
i en medveten historieförfalsk-

ning.

At the same time, there is 
something sad with all the 
mutilated texts. It is as if they 
have been forced into one 
coherent form, they become 
a metaphor for the arbitrary of 
the memory within a consci-
ous falsification of history.



48 49

This [is] very much concerned with making visible a speci-
fically … world and of recovering control of one’s own 
[success] … but also of claiming a language of one’s own. 
She described the work as: / "I have felt that a conflict exists 
between a conditioned and an instinctive response. I have 
attempted to find a language to express this ambiguity and 
the complex feelings that this area of involvement genera-
tes. The work would seem to represent a fusion between a 
world of pre-defined archetypes…"39 Without reducing the 
content to a conclusive commentary, she puts the spot-
light on … the rhetoric of the power.40

The art of Alessandra Di Pisa revolves around language 
and translation, misunderstanding, authority and power. 
/ [She] explores the meanings of different systems and 
conventions, and teases our expectations. / The credibi-
lity of the language is the central theme in [her] exhibition 
in Stockholm 200[6].41

ger upphov till. Arbetena skulle kunna sägas representera en samman-
smältning av en värld av förutbestämda arketyper…"39 Utan att reducera 
innehållet till en sammanfattande kommentar sätter hon fingret på … 

maktens retorik.40

Alessandra Di Pisas konst kretsar kring språk och översättning, missför-
stånd, auktoritet och makt. / [Hon] utforskar betydelsen av olika system 
och konventioner i en retfull drift med våra förväntningar. / Språkets 
trovärdighet [är] det centrala i [hennes] utställning i Stockholm 200[6].41
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WORKING WITH, WORKING BETWEEN1

The field of art has undergone major changes in recent decades and it is 
all too easy to ignore the historical contexts – particularly when they are 
so near in time.2 For decades, the discourse on art has been dominated 
by an analytical and objective exploration of social and symbolic struc-
tures, both contemporary and historical. With aesthetic tools we have 
approached and scrutinized various ideas and conventions. / Alessandra 
Di Pisa is undeniably an artist, but [she] is one who unremittingly demon-
strates what the work methods of different artists can be like. In that 
sense, [her] artistic projects are always more or less unpredictable, but 
they are also very precise and specific to the situation. [Her] art resides 
in … a field that is not that simple to describe as a specific genre but 
more as a set of parallel, but nor necessarily congruous practical and 
theoretical explorations… / The world that Alessandra Di Pisa reveals 
… is ultimately about … rules and norms… What is accepted within the 
limits of normality? And where is the boundary between fact and fiction? 
Here, as in previous works, Alessandra pursues [her] examination of 
crucial questions about norms and values.3

Alongside the 1960s eschewing of galleries and museum spaces, or the 
rooms traditionally allocated to artists, was a wave of criticism against 
institutions, aimed specifically at the exclusive and inclusive mecha-
nisms of art institutions.4 How are you supposed to relate to a tradition if 
you cannot fully embrace it or understand it completely? Is it acceptable 
to lose yourself in it, and then wake up and realize that where you are is 
somewhere different? This is what Alessandra Di Pisa seems to be thin-
king. By casting a contemporary eye over the themes of … culture and 
placing [it] in new contexts, Di Pisa succeeds in creating new worlds.5

For some time now, contemporary art has often been described as a kind 
of science. Artist examines things. Artists conduct research. This fasci-
nation for science and systematization is evident in Alessandra Di Pisa’s 

ARBETA MED, ARBETA MELLAN1

Konstfältet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna 
och det är lätt att förbise de historiska sammanhangen – särskilt när de 
ligger så nära i tiden.2 Konstdiskursen (sättet att prata om konst som just 
konst) har i decennier dominerats av ett analytiskt och objektivt under-
sökande av sociala och symboliska strukturer både i samtiden och i det 
förflutna. Med estetiska medel har man närmat sig och granskat alle-
handa föreställningar och konventioner. / Alessandra Di Pisa är konstnär, 
därom råder inget tvivel, men [hon] är en konstnär som ideligen visar hur 
olika konstnärers praktiker (arbetssätt) kan vara och se ut. På så sätt är 
[hennes] konstnärliga åtaganden alltid mer eller mindre oförutsägbara 
men de är också väldigt precisa och specifika (anpassade) för situatio-
nen. [Hennes] konst rör sig i … ett område som inte helt enkelt låter sig 
beskrivas som en specifik konstriktning utan mera är en samling parallel-
la men inte nödvändigt samstämmiga praktiska och teoretiska undersök-
ningar… / Den värld som Alessandra Di Pisa visar upp … handlar också 
i förlängningen om regler och normer… Vad får plats inom normalitetens 
ramar? Och var går gränsen för fiktion och verklighet? Här precis som 
i [hennes] tidigare arbeten fortsätter Alessandra Di Pisa att undersöka 

frågor om normer och värden.3

Parallellt med 1960-talets uppbrott från gallerier och museisalar, det vill 
säga de rum som traditionellt anvisats konstnärerna, följde en våg av 
institutionskritik där konstinstitutionens exkluderande respektive inklu-
derande mekanismer stod i fokus.4 Hur förhåller man sig till en tradition, 
när man inte helt kan omfamna den eller helt begripa den? Är det okej 
att förlora sig i den, drömma sig bort i den, vakna upp och inse att man 
befinner sig någon annanstans? Alessandra Di Pisa tycks resonera så. 
Genom att betrakta … kulturens motiv med samtidens blick och sätta 

de[n] i nya sammanhang skapar Di Pisa andra världar.5

Numera hör man ofta samtida konst beskrivas som ett slags vetenskap. 

Vad får plats inom normalitetens ramar? Och var går gränsen 
för fiktion och verklighet? 

What is accepted within the limits of normality? And where is 
the boundary between fact and fiction?



52 53

works, but always in a symbolic form, as a metaphor.6 The general aim of 
science and artistic creation is to establish conjunctions and disjunctions 
between nature and culture, between past and presence, between the 
formless and the structured, for both science and art seek a sense of 
calm amid the turbulence of Chaos. Alessandra Di Pisa works precisely 
in inframince (infra-thin) spaces. She opens interstices between different 
systems in order to broaden perception…�

To use or departure from already existing art works and placing them in a 
new context, is today regarded to be an obvious method, that rather than 
being an issue about copyright has to do with the right to quote. Pictures 
and techniques are borrowed from art history and popular culture in a 
kind of sampling- or a layer-upon-layer-aesthetic. / In the early 2000 the 
term postproduction was introduced in order to be able to deal with this 
new phenomenon. The word was being barrowed from the world of film 
and music, and talks about the art work as a montage and the artist as 
a reproducer and an editor. The art work uses objects and expressions 
already in circulation within the cultural sphere, raw material is no longer 
on the fashion. / There are many English and Swedish expressions for 
this new kind of strategy: sampling, recycling, reclaiming, customizing, 
appropriating, remixing, remaking, post produktion, återanvänding, citat, 
kopia, pastisch… Even though these terms are not always exchangea-
ble with one another, they still give us a clue about what it is all about: 
To make something one’s own. This phenomenon stretches out within 
the entire cultural field, not at least with literature, where many writers 
have been put against the wall for having cut and pasted with other 
people’s material, without identifying the original source. Even though 
these "thefts" also exists within the art world, and raises the question of 
copyright, they seldom cause much commotion.8

Alessandra Di Pisa launched [her] artistic career during the [2000s] with 
borrowings from … other media in the spirit of Pop Art.9 As a starting point 
Di Pisa uses the whole world as a readymade. To use already existing 

Konstnärer undersöker saker. Konstnärer bedriver forskning. Intresset 
för vetenskap och systematisering finns i ett flertal av Alessandra Di 
Pisas arbeten men alltid i symbolisk form, som metafor.6 Det generella 
målet för vetenskap och konstnärligt skapande är att etablera förbin-
delser och skillnader mellan natur och kultur, mellan det förflutna och 
det närvarande, mellan det formlösa och det strukturerade, eftersom 
både vetenskap och konst söker efter lugnet mitt i ett turbulent Kaos. 
Alessandra Di Pisa arbetar just i det infratunna skiktet. Hon öppnar 

mellanrum mellan olika system för att vidga perceptionen…�

Att använda eller utgå från befintliga konstverk och sätta in dem i ett nytt 
sammanhang anses av de flesta konstnärer idag som en självklarhet 
som mer handlar om rätten att citera än om ett problem av upphovsrätts-
lig natur. Bilder och tekniker lånas ur konsthistoria och populärkultur i ett 
slags samplings- eller lager-på-lager-estetik. / En term som lanserades i 
början av 2000-talet för att på ett distinkt sätt ange vad det handlar om är 
postproduktion. Begreppet, som lånats från filmens och musikens värld, 
talar om konstverket som ett montage och konstnären intar då rollen som 
återanvändare och redigerare. Något råmaterial är det inte tal om utan 
utgångspunkten är de föremål och de uttryck som redan cirkulerar på den 
kulturella arenan. / I konstvärlden förekommer en rik flora av engelska 
och svenska uttryck för denna tidstypiska strategi: sampling, recycling, 
reclaiming, customising, appropriating, remixing, remaking, postpro-
duktion, återanvändning, citat, kopia, pastisch… Även om termerna inte 
alltid är utbytbara anger de ändå vad det handlar om: Att göra om till sitt 
eget. Fenomenet sträcker sig över hela det kulturella fältet, inte minst 
inom litteraturen där författare då och då ställs mot väggen för att de i sina 
alster klippt och klistrat med andras material utan att ange källa. Även om 
"stölderna" inom konstvärlden sällan väcker uppståndelse uppstår även 

här ibland rabalder av upphovsrättslig natur.8

Alessandra Di Pisa började sitt konstnärskap under [2000]-talet med att 
låna från … andra media i popkonstens anda.9 När Di Pisa utgår från det 

I sitt bruk av dagens koder och objekt framstår Alessandra Di 
Pisa som en konstnär av sin tid. 

In her use of the codes and the objects of today, Alessandra 
Di Pisa comes across as an artist of her time.
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material has never seemed strange to Di Pisa…10

In [her] use of the codes and the objects of today, Alessandra Di Pisa 
comes across as an artist of [her] time. / [Her] studio has sometimes 
been compared to a pirate copying workshop in a mini-format. There is 
a critique of the financial systems within the processes that [she] starts, 
that goes hand in hand with global market forces…11

Like a kind of contemporary pop artist, [she] is interested in the pheno-
mena of late capitalist mass culture, where the private has become part 
of the public and the playful and the mad can be a deadly serious form 
of protest.12 There is something both self-exposing and universalizing 
about [her] way of presenting new angles of approach and the fact that 
[she] draws conclusions about social phenomena, which taken together 
lends [her] art a political dimension.13

The artistic world that is her subject… …frequently appears incompre-
hensible and the works which constitutes it may be said to lack any fixed 
meaning. That is not to say that they lack meaning. On the contrary, the 
fact that they are difficult to comprehend is their great asset. It is in the 
unutterable … that our imaginations, as observers, can start to grow. This 
is why we are caught in Di Pisa’s world, why we accept it and enter into 
an alliance with it. In other words, anything can happen – and does – in Di 
Pisa’s art. And strangely it all seems perfectly obvious and logical…14

The starting point for Di Pisa’s observations is frequently a situation that 
is quite common, "normal". However, from a certain angle that Di Pisa 
always seems to find, the situation then becomes completely distorted or 
radically different at the very least. This different perspective employed 
by Di Pisa results in an art based on conceptual grounds, whose ambition 
is to make a difference on a structural, social or even political level. For 
Di Pisa, and many among us, art has a function and a mission which is to 
change society, as a whole or at least on an individual bases. Naturally 
this makes the role of the artist crucial and lends it vital significance within 
society, coming close to the Beuysian shaman, a priest or the role of a 
"wake-up call".15

som redan finns omkring [henne] använder [hon] hela världen som en 
readymade. Att bruka redan existerande föremål har aldrig varit främ-

mande för Di Pisa…10

I sitt bruk av dagens koder och objekt framstår Alessandra Di Pisa som 
en konstnär av sin tid. / [Hennes] ateljé har ibland liknats vid en pirat-
kopieringsverkstad i miniformat och i de processer [hon] startar finns 
en kritik mot de finansiella system som går hand i hand med globala 

marknader…11

Som en slags samtida popkonstnär intresserar hon sig för företeelser i 
den senkapitalistiska masskulturen, där det privata blivit en del av det 
offentliga och det lekfullt galna kan vara en protest med största allvar.12 
[Hon] är både självutlämnande och allmängiltig i sitt sätt att presentera 
nya infallsvinklar och genom att dra slutsatser på samhälleliga fenomen, 

vilket sammantaget ger [hennes] konst en politisk dimension.13

Den konstnärliga värld hon arbetar med... …förefaller inte sällan 
obegriplig och … den kan sägas sakna fast betydelse. Men därmed inte 
sagt att den saknar mening, tvärtom. Svårbegripbarheten är deras stora 
tillgång. Det är i det outtalbara … som vår fantasi, som betraktare, tar vid 
och växer. Det är därför vi fastnar i Di Pisas värld, accepterar och ingår 
förbund med den. Allt kan med andra ord hända, och händer i Di Pisas 
konst. Och på ett underligt sätt förefaller det … fullkomligt självklart och 

logiskt.14

Utgångspunkten för Di Pisas iakttagelser är ofta en helt vanlig, "normal" 
situation, men ur den synvinkel som Di Pisa alltid tycks hitta blir denna 
situation om inte alldeles snedvriden så åtminstone fullständigt föränd-
rad. Resultatet av det annorlunda perspektivet som Di Pisa anlägger 
är en konceptuellt grundad konst som strävar efter att kunna påverka 
samhällets sociala strukturer och till och med få politisk betydelse. För Di 
Pisa, liksom för många andra av oss, har konsten ett uppdrag att föränd-
ra samhället eller åtminstone påverka enskilda individer. Detta innebär 
givetvis att konstnären har en oerhört central och viktig roll i samhället. 
Han/hon blir nästan en Beuysk shaman, en präst eller en "väckarklocka".15
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The revolutionizing realization in the 19�0s, that the personal is political, 
was a pivotal point for many artists, especially female artists, and their 
approach to their own practices. Seeing the political and the individual 
… as one and the same leads to unexpected discoveries about how 
social pattern are generated … and how this is reflected in art.16 Di Pisa 
justifiably criticizes the image that institutions present to audiences to 
identify with. People’s self-image is only partially of their own choice, and 
the weight of the official culture adds to other pressures on that part of 
the individual’s identity that other people attribute to her.1�

Significantly, the reality that Di Pisa presents is not a monolithic stereo-
type of rugged individualism … instead, she unearths an unseen network 
of cooperation and assistance but also skeptics and occasionally rejec-
tion.18

Freedom of speech and democracy, power and structures are ques-
tions that engage many artists of today. Alessandra Di Pisa is one of the 
most consistent … as she deals with these issues. Her non-sentimental 
works incorporates … the art as energy, power and communication.19 
The [works] uses … recognition in symbolically charges gestures within 
art history. In this way new meanings and contexts are created for our 
present time.20 Alessandra Di Pisa captures the spirit of the time… 21

Alessandra Di Pisa is based in [Stockholm] and graduated from the 
[Konstfack] School of Fine Arts [recently]. From an early age, drawing 
was [her] crucial means of handling major changes in life… [Her] way into 
art went via [graphics], which got [her] interested in getting [her] message 
across. [Her] work demonstrates a strong desire to communicate, an 
unusual element in Swedish art. / Di Pisa involves the audience in an experience 
… where viewers gradually come to reflect on what they are encountering.22

19�0-talets omskakande insikt – att det personliga är det politiska – blev 
högst avgörande för många konstnärer och deras syn på sin praktik, inte 
minst för de kvinnliga. Att läsa samman [det] politiska och [det] individu-
ella … ger oanade insikter i hur sociala mönster skapas … och hur det 
speglas i konsten.16 Di Pisa kritiserar på goda grunder den bild som insti-
tutionerna erbjuder publiken att identifiera sig med. Människors självbild 
är bara delvis självvald, och den officiella kulturens tyngd fogar sig till 
övriga påtryckningar på den del av individens identitet som medmän-

niskor tillskriver henne.1�

Det är betecknande att den verklighet som Di Pisa visar inte är någon 
grovhuggen schablon med kärvt individualistiskt budskap… I stäl-
let frilägger hon dolda system präglade av samarbete och ömsesidigt 
nätverkande, men där självklart även skepsis och avvisande attityder 

förekommer.18

Yttrandefrihet och demokrati, makt och strukturer är frågor som enga-
gerar många av dagens konstnärer. Alessandra Di Pisa hör till de mest 
konsekventa när hon … ger sig i kast med dessa ämnen. Hennes osen-
timentala arbeten omfattar … konsten som energi, kraft och kommunika-
tion.19 [Verken] använder sig av … igenkännandet i symboliskt laddade 
åtbörder i konsthistorien. På så sätt skapas nya sammanhang och bety-
delser för vår tid.20 Alessandra Di Pisa fångar tidsandans … uttryck…21 

Alessandra Di Pisa har sin bas i [Stockholm] och gick [nyligen] ut 
Konsthögskolan [Konstfack]. Redan i tidig ålder var tecknandet ett 
viktigt sätt för [henne] att hantera stora livsförändringar… [Hon] kom 
in på konstnärsbanan genom [grafiken] som fick [henne] intresserad 
av att nå fram med ett budskap. [Hennes] verk visar också en tydlig 
vilja att kommunicera, vilket är sällsynt i svensk konst. / Di Pisa invol-
verar betraktaren i en upplevelse … där betraktaren först efter en stund 

Seeing the political and the individual as one and the same 
leads to unexpected discoveries about how social pattern are 
generated and how this is reflected in art. Di Pisa justifiably 
criticizes the image that institutions present to audiences to 
identify with.

Att läsa samman det politiska och det individuella ger oanade 
insikter i hur sociala mönster skapas och hur det speglas i 
konsten. Di Pisa kritiserar på goda grunder den bild som insti-

tutionerna erbjuder publiken att identifiera sig med. 



58 59

Starting in the late 19[90]s, she studied in [London], Stockholm and New 
York. / She has maintained her interest in communities, social cons-
tellations, constructions or constitutions. / Alessandra Di Pisa demon-
strates how various communities perpetuate a model for themselves, 
both in the shape of historical monuments of the usual kind, and in the 
form of daily habits that grow into social monuments. /  In the exhibition 
[The Triumph Of Emptiness] (200[6]) she use[s] different languages … 
to reveal the alternately physical and immaterial frames of community. / 
…she … appl[ies] resistance as a tool for building bridges between how 
she perceived herself and how she was received by others with regard 
to language, authority change and artistic tradition.23

The art of Alessandra Di Pisa includes a range of different techniques 
and genres and [she] has a predilection for unusual materials, but also 
loves writing texts and making video. [The works] often takes the form 
of sociological mappings of the popular and the insignificant, prejudices 
or ideas of artistic originality.24 In other words, there is no specific style 
holding [her] artistic practice together, no secure totality, no visible line 
of thought. The variety of expression partly has to do with Di Pisa having 
changed "style"; she has by and large left realistic painting in favor of 
a more informal expression. / The artistic practice of Di Pisa is not tied 
together by a uniform shape in which different phrases logically follow 
one another, but is best described as a combination of obstinacy and 
hesitation. Obstinacy in the sense of [her] trying to say something that 
is worth saying and therefore is worth repeating. Hesitation in the sense 
of not knowing if the statement will let [her] reach as far as she would 
like. The change of expression and style is not (only) an expression of 
restlessness, it also serves to make both [herself] and the viewer inse-
cure, in order not to become to comfortable in their habits. It demands 

kommer att reflektera över vad det är han möter.22

Hennes utbildning som inleddes i slutet av 19[90]-talet har kommit att 
omfatta [London], Stockholm och New York. / Alessandra Di Pisa har 
burit med sig sitt intresse för gemenskaper, olika sociala konstellationer, 
konstruktioner eller konstitutioner. / Alessandra Di Pisa demonstrerar hur 
olika gemenskaper genererar bestående former åt sig själva både i form 
av historiska monument av den vanliga sorten och i form av alla vardag-
liga vanor som blir till sociala monument. I utställningen [Tomhetens 

Triumf] (200[6]) använde[r] hon olika språk … för att visa samhörighetens 
ömsom fysiska, ömsom immateriella ramar. / …hon använd[er] motstån-
det som ett verktyg för att skapa bryggor mellan självbild och bemötande 
i synen på sådant som språk, auktoritet, förändringsarbete och konst-

närliga traditioner.23

Alessandra Di Pisas konst spänner över en mängd tekniker och genrer 
och vittnar om en förkärlek för ovanliga material men också för text och 
video. / [Verken] tar ofta formen av sociologiska kartläggningar av det 
folkliga och oansenliga, fördomar eller idéer om konstnärlig orginalitet.24 
Det finns med andra ord inget stilistiskt som binder samman konstnärska-
pet, ingen trygg enhetlighet, ingen tydlig röd tråd. Visst kan brokigheten 
delvis förklaras av att Di Pisa med tiden har ändrat "stil"; framförallt har 
[hon] lämnat det realistiska måleriet till förmån för mer informella uttryck. 
/ Di Pisas konstnärskap binds inte samman av en enhetlig form där de 
olika uttrycken följer logiskt på varandra, utan av en drivkraft som bäst 
beskrivs som en kombination av envishet och tveksamhet. Envishet i att 
det som [hon] försöker säga är värt att säga och därför förtjänar att åter-
kommas till gång på gång. Tveksamhet över uttrycket tillåter [henne] att 
komma dit [hon] vill. Di Pisas byte av uttryck och stil är inte (bara) utlopp 

In the exhibition The Triumph Of Emptiness (2006) she uses 
different languages to reveal the alternately physical and 
immaterial frames of community. She applies resistance as a 
tool for building bridges between how she perceived herself 
and how she was received by others with regard to language, 
authority change and artistic tradition.

I utställningen Tomhetens Triumf (2006) använder hon olika 
språk för att visa samhörighetens ömsom fysiska, ömsom 
immateriella ramar. Hon använder motståndet som ett verk-
tyg för att skapa bryggor mellan självbild och bemötande i 
synen på sådant som språk, auktoritet, förändringsarbete 

och konstnärliga traditioner.
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our attentiveness.25

Alessandra Di Pisa has an inspired gift for doing the unexpected – not 
least when interested in the power structures of the art world, which she 
has called into question with both humor and gravity in her art and as a 
social commentator. Her background as a [graphic designer] and subse-
quently as a[n] [art pedagogue], has left its mark on her art.26

A red thread runs through Alessandra Di Pisa’s work, often tainted by 
[her] black and bizarre humor, [her] questioning of authority… [Her] 
works always relate to society in one way or another, either by describing 
how it functions, or by actually letting it interact with [her] work.2�

Di Pisa’s work is characterized by a conceptual simplicity and a sharply 
delineated setting, one of whose elements is an astringent sense of 
humor which serves to expose power structures and make visible hierar-
chies of values. Translation is a recurring thematic device. Frequently 
the focus is on the way in which cultural identity is constructed around 
an idea.28

An interest for underlying structures and systems is prominent in many 
works by Alessandra Di Pisa.29 Alessandra Di Pisa’s productions have 
focused on the analysis of dominant … clichés… / Aware of the way in 
which inherited models shape imaginaries that regulate people’s identity 
and morals, she uses satire and irony as forces to steer them towards a 
liberating catharsis.30 The works become both private and universal to 
the extent that [she] – like an entire generation along with [her] – has to 

för rastlöshet, det är också ett sätt att lägga krokben för den trygghet som 
tillåter både [henne] själv och betraktaren att bli bekväm i sina vanor. Det 

är ett sätt att insistera på vaksamhet.25

Alessandra Di Pisa har en driven fallenhet att göra det oväntade – inte 
minst har hon intresserat sig för konstvärldens maktstrukturer som hon 
med både allvar och humor ifrågasatt både i sin konst och som debat-
tör. Man kan ana spår från hennes bakgrund som [grafiker] och sedan 

[konstpedagog] i konstnärskapet.26 

Genom Alessandra Di Pisas arbete löper som en röd tråd, ofta färgad 
av en svart och bisarr humor, ifrågasättandet av auktoriteter… På ett 
eller annat sätt berör [hennes] arbete alltid samhället, antingen som 
en beskrivning av det eller genom att låta det rent konkret interagera i 

[hennes] verk.2� 

Di Pisas verk präglas av en konceptuell enkelhet och en väl avgrän-
sande inramning, där den kärva humorn utgör ett inslag för att blottlägga 
maktstrukturer och synliggöra värdehierarkier. Återkommande används 
översättningen som en tematik. Fokus riktas inte sällan mot hur kulturell 

identitet konstrueras utifrån en idé.28 

Intresset för underliggande mönster och system framträder i många av 
Alessandra Di Pisas verk.29 Alessandra Di Pisa har i sitt arbete koncen-
trerat sig på att analysera … dominerande … klichéer… / Med medve-
tenhet om hur nedärvda modeller skapar bilder som formar människors 
identitet och moral använder hon satir och ironi som ett medel för att 

Alessandra Di Pisa’s productions have focused on the 
analysis of dominant clichés. Aware of the way in which inhe-
rited models shape imaginaries that regulate people’s identity 
and morals, she uses satire and irony as forces to steer them 
towards a liberating catharsis.

Alessandra Di Pisa blottlägger de dolda strukturer som vi alla 
ofrånkomligt är en del av.

Alessandra Di Pisa har i sitt arbete koncentrerat sig på att 
analysera dominerande klichéer. Med medvetenhet om hur 
nedärvda modeller skapar bilder som formar människors 
identitet och moral använder hon satir och ironi som ett medel 

för att styra dem mot en befriande katharsis.

Alessandra Di Pisa lays bare the structures that we all inevi-
tably form part of.
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relate to the inheritance…31

Alessandra Di Pisa [has] not just investigated the extremes but sought 
also to revoke the contradictions that so largely govern our situation 
and create limitations of various sorts.32 Alessandra Di Pisa’s works 
often analyses various forms of social oppression and inequality…33 
Alessandra Di Pisa’s work illustrates the … norms of our age and the 
alienation that exists among people who fail to live up to the ideal.34 
Alessandra Di Pisa lays bare the … structures that we all inevitably 
form part of. In several works, Di Pisa problematizes our relationship to 
various forms of communications… The ones which govern our lives and 
create our patterns of living. / What can we learn from picking something 
apart and putting it back together again?35

The culture of roots feeds Di Pisa’s creations … but the need to break 
with stereotypes leads the artist to pursue Dionysian liberation and to set 
off in search of new poetic worlds, in order to become emancipated from 
the weight of history and to initiate other forms of flight.36

In her past work, Di Pisa has variously explored literal and physiologi-
cal confines set by … economics, profession, and the human mind. Di 
Pisa fully immerses herself in the understanding of these parameters 
through documentary-like research, often presenting her subjects with 
such veracity that it becomes uncanny.3�

…[The Triumph Of Emptiness is] a comment to the situation that the art 
world offers the artist. The result [is] a bizarre play with association. / 
…describ[ing] the unfairness of the relationship between the artist’s work 
and how it is received in the social space. The situations surrounding 

styra dem mot en befriande katharsis.30 Verken blir både privata och 
allmängiltiga när [hon] – liksom en hel generation med [henne] – måste 

förhålla sig till arvet…31

Alessandra Di Pisa har inte bara utforskat ytterligheterna, hon har också 
eftersträvat att upphäva de motsatser som i så hög grad formar tillva-
ron och skapar begränsningar av olika slag.32 Alessandra Di Pisas verk 
analyserar ofta olika former av förtryck och ojämlikheter i samhället…33 
Alessandra Di Pisas verk belyser vår tids ’normer och alienationen bland 
dem som inte lever upp till idealen.34 Alessandra Di Pisa blottlägger de 
dolda … strukturer som vi alla ofrånkomligt är en del av. I flera verk 
problematiseras vår relation till kommunikatio[nens] olika former och 
uttryck. De som styr våra liv och skapar våra levnadsmönster. / Vad kan 

vi lära oss av att plocka isär någonting och bygga ihop det på nytt?35

Rötternas kultur när Di Pisas skapelser … men behovet att bryta med 
stereotyper leder konstnären att sträva efter dionysisk frigörelse och 
bege sig mot sökandet efter nya poetiska världar, för att bli frigjord från 

historiens tyngd och initiera andra former av flykt.36

I sina tidigare verk har Di Pisa på olika sätt utforskat de faktiska och 
mentala gränser som stakas ut av … ekonomi, yrkesliv och inte minst 
det mänskliga psyket. För att förstå dessa parametrar engagerar hon 
sig helt och fullt i undersökningar av närmast vetenskapligt slag, och 
ofta är hennes gestaltningar av det aktuella ämnet så trovärdiga att det blir 

obehagligt.3�

…[Tomhetens Triumf är] en kommentar till den situation som konstvärl-
den erbjuder konstnären. Resultatet [är] en bisarr lek med associationer. 

What can we learn from picking something apart and putting 
it back together again?Vad kan vi lära oss av att plocka isär någonting och bygga ihop 

det på nytt?

Tomhetens Triumf är en kommentar till den situation som 
konstvärlden erbjuder konstnären. Resultatet är en bisarr lek 

med associationer.

The Triumph Of Emptiness is a comment to the situation that 
the art world offers the artist. The result is a bizarre play with 
association.
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art is not only a place where Alessandra Di Pisa positions [her] work but 
becomes a way into and our of it, the work becomes an extension if the 
… structures on which it is built.38

Based on her experience of the formal aspects of various systems – be 
they social, commercial, political or aesthetic – she creates evocative 
passages into worlds that encompass both fictive and documentary 
elements. The personal experience of being inside a system, or in 

between systems/worlds permeates most of her work.39

Very few artists manage, as Alessandra Di Pisa does, to pull off works 
that are simultaneously personal, poetic and romantic without beco-
ming kitschy or pathetic. Instead, that personal essence is transformed 
(without losing the sense of the personal) into something that is not 
only general and universal, but also touches something deep inside the 
spectator, while never becoming cloying. / Whether Di Pisa is working 
with [video], [sound] or even texts, the common ground for many of [her] 
works is a multi-layered narrative structure, in which different stories 
frequently intersect in intricate fashion and in innovative combinations, 
while nevertheless coming together in perfect union.40

Alessandra Di Pisa is an astute observer of her surroundings, both large 
and small, and she processes her material extensively before it results 
in a work of art. In her idea-based works she employs subtle shifts of 
meaning in words and images. / Her quaint, softly-spoken humor faces 
viewers with an intellectual challenge and their own standpoint.41

In Alessandra Di Pisa’s oeuvre the unwritten pause becomes the point 

/ …en beskrivning av hur orättvist förhållandet är mellan konstnärens 
arbete och dess mottagande i det sociala rummet. Den situation som 
ramar in konsten är inte bara en plats där Alessandra Di Pisa placerar 
sina verk utan blir en väg in och ut ur det, verket blir en förlängning av … 

de strukturer som det vilar på.38 

Utifrån sina erfarenheter av de formella aspekterna av olika system – 
sociala, kommersiella, politiska eller estetiska – skapar hon suggestiva 
vägar in i världar som innefattar både fiktiva och dokumentära inslag. 
Den individuella upplevelsen av att befinna sig i ett system, eller mellan 

olika system och världar genomsyrar de flesta av hennes verk.39

Ytterst få konstnärer klarar av att som Alessandra Di Pisa skapa verk som 
är på en gång personliga, poetiska och romantiska utan att bli kitschiga 
eller beklämmande. I Di Pisas konst förvandlas i stället den personliga 
essensen (utan att personligheten går förlorad) till något som inte bara är 
allmängiltigt och universellt, utan också berör betraktaren på djupet och 
trots det lyckas undvika att bli sliskig. / Oavsett om Di Pisa arbetar med 
[video], [ljud] eller texter är den gemensamma nämnaren för många av 
[hennes] verk en flerskiktad narrativ struktur, i vilken olika berättelser ofta 
går in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer 

för att till slut ändå sammanfogas till en fulländad helhet.40 

Alessandra Di Pisa observerar skarpsinnigt sin omgivning, både den 
stora och den lilla, och hon bearbetar sitt material i stor utsträckning 
innan det kommer samman i ett konstverk. I sina konceptuella verk 
använder hon sig av subtila meningsskiften skapade med hjälp av ord 

Utifrån sina erfarenheter av de formella aspekterna av olika 
system – sociala, kommersiella, politiska eller estetiska – 
skapar hon suggestiva vägar in i världar som innefattar både 

fiktiva och dokumentära inslag. 

Based on her experience of the formal aspects of various 
systems – be they social, commercial, political or aesthetic 
– she creates evocative passages into worlds that encompass 
both fictive and documentary elements. 

The  personal experience of being inside a system, or in 
between systems/worlds permeates most of her work. 

Den individuella upplevelsen av att befinna sig i ett system, 
eller mellan olika system och världar genomsyrar de flesta av 

hennes verk.
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which we ourselves have to get in order to continue… The scenes have 
both depth and width. They do not reflect the artist’s own life, but are 
formulations of ideas that exist and have existed in [her] mind and in [her] 
immediate everyday life during the working process. Alessandra Di Pisa 
has a vast knowledge in a wide variety of fields. This asset lies open in 
[her] works, but is not immediately apparent of decipherable. This incon-
sistency generates the energy that gives them their tension. They arouse 
feelings that span from irritation to elation, from indignation to joy.42 There 
is a sense of delight and immediacy in Alessandra Di Pisa’s [works]… In 
some works this is expressed in a wild and animated fashion, in others 
with a calm delicacy and the use of poetic metaphor.43

[She] seems to be driven by an obsessive belief that there is something 
more to see, a conviction that every object is more than it first seems to 
be; To reveal the  [ordinary] is not something simple and clear-cut. Quite 
the reverse.44 "I often [depict] what I see and sometimes I [depict] what 
I want to tell, that is not the same thing. These roads are often crossed 
within the same [work]."45

Slowly and methodically she lets her [work] grow at the desk in her studio. 
/ No big gestures, without a lot of fuss.46 During the whole process, the 
artistic project is continually subject to change.4� [She] explains … that 
[she] always works with many things simultaneously and that the [work] 
develops in an "betwixt and between". "I’m almost never in clarity" she 
explains and says that if she is sensitive enough and waits – the meaning 
of the [work] will come to [her].48

och bild. / Hennes märkliga, stillsamma humor konfronterar betraktaren 
med en intellektuell utmaning och deras egna ståndpunkt.41

I Alessandra Di Pisas konstnärskap blir den oskrivna pausen den ansats 
som vi själva får lägga an, för att ta oss vidare… Skildringarna har djup 
och bredd. De avspeglar inte konstnärens eget liv, men formulerar idéer, 
som finns och har funnits, i [hennes] tankar och i [hennes] närmsta vardag 
under arbetsprocessens gång. Alessandra Di Pisa är en allvetare med 
kunskaper som har stor spännvidd. Denna rikedom ligger öppen i verken, 
men är inte rakt av synlig och avläsbar. Det motsägelsefulla ger upphov 
till den spänning som ger dem kraft. De väcker känslor som varierar i grad 
från irritation till uppsluppenhet, från indignation till glädje.42 Det finns en 
lust och en omedelbarhet i Alessandra Di Pisas [verk]… I vissa fall är det 
manifesterat i ett vilt och expressivt uttryck. I andra fall i en lugn skörhet 

och poetisk metaforik.43

[Hon] tycks drivas av en obändig tro på att det finns något mer där att 
se, en övertygelse om att varje föremål är mer än var det synes vara. Att 
visa på det [vanliga] är inte att visa något enkelt och tydligt. Tvärtom.44 
"Ofta [återger] jag det jag ser och ibland [återger] jag vad jag vill berätta, 
det är inte samma sak. Ofta korsas dessa vägar, många gånger i e[tt] 

och samma [verk]."45

Långsamt och metodiskt låter hon sina [verk] växa fram vid skrivbordet 
i ateljén. / Inga stora åthävor, inga grandiosa gester.46 Det konstnärliga 
projektet är under processens gång under oavbruten förändring.4� [Hon] 
berättar … att [hon] alltid jobbar med flera saker samtidigt och att [verken] 

Att visa på det vanliga är inte att visa något enkelt och tydligt. 
Tvärtom.

To reveal the ordinary is not something simple and clear-cut. 
Quite the reverse. 

The reason why the work touches and trifles with us has to do 
with the fact that it often has a small part dipped into the outer 
reality. But only so little that it evokes feelings of recognition, 
tenderness and an undecided eagerness to see something 
anew that really is not. Alessandra Di Pisa makes uncertain 
the evident and transforms the old into something new. 

Att verket berör och gäckar beror på att det oftast har en liten 
udd doppad i den yttre verkligheten. Bara så lite att det väcker 
aningar av igenkänning, ömhet och en obestämd iver att få se 
något nytt som egentligen är självklart. Alessandra Di Pisa 

osäkrar det givna och gör det gamla nytt.
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Not knowing is the astonishing with the Di Pisian…   The [piece], remar-
kably enough, only makes it self known half-way, often in an over-layered 
companion with other things also being only half-way stated. The reason 
why the [work] touches and trifles with us has to do with the fact that it 
often has a small part dipped into the outer reality. But only so little that 
it evokes feelings of recognition, tenderness and an undecided eager-
ness to see something anew that really is not. Alessandra Di Pisa makes 
uncertain the evident and transforms the old into something new.49

Right through the art practice of Alessandra Di Pisa these transformations 
rather captures than pins the process down similarly to a more slow deve-
lopment. [She] describes how a form can be represented until it merely 
floats away and transforms into something else.50 Alessandra Di Pisa 
describes her [work] as a quiet distortion. In other words, things belong 
together, but never completely and always slightly twisted. / There are 
self-biographical fragments that many times are possible to put together, 
even though they don’t always … match.51 The displacements within 
Di Pisa’s art practice, from distance to nearness, from answer to ques-
tion, are quite obvious. At the same time there is a basic chord tying it 
together.52 By presenting commonplace structures … in a new and partly 
deviant way and, [she] sharpens our minds and makes us see that which 
we otherwise might not see.53 

Alessandra Di Pisa’s searching is at the same time a form of re-sear-
ching, one could say that [she] searches and hides within the same 
gesture. / [She] trusts that we will stay with the [piece] and look to the 
specifics of it. But [she] will not hand us any truths we can easily gather. 
The truths soon turn into emblems, which is exactly what Di Pisa wants 
us to try to see beyond. / But this does not make the work insignificant. 
There lies a kind of nietzchian liberalism over the work of Di Pisa. By 

uppstår i "ett mellan". "Jag befinner mig nästan aldrig i klarhet" förklarar 
[hon] och säger att om [hon] är lyhörd nog och väntar in – då kommer 

[verkens] betydelse att visa sig.48 

Att inte veta är det förunderliga med de[t] Di Pisiska… Egensinnigt ger 
[verket] sig bara halvvägs till känna, ofta i överlagrat sällskap med annat 
bara delvis uttalat. Att [verket] berör och gäckar beror på att de[t] oftast 
har en liten udd doppad i den yttre verkligheten. Bara så lite att de[t] 
väcker aningar av igenkänning, ömhet och en obestämd iver att få se 
något nytt som egentligen är självklart. Alessandra Di Pisa osäkrar det 

givna och gör det gamla nytt.49

Rakt genom Alessandra Di Pisas konstnärskap löper dessa omvand-
lings- och utvecklingsbilder som snarare fångar upp än tecknar ner en 
process som liknar en långsam framkallning. [Hon] beskriver själv hur 
en form kan representeras tills den ebbar ut och övergår i något annat.50 
Alessandra Di Pisa liknar själv sitt [verk] vid en stillsam distorsion. Saker 
och ting hänger med andra ord ihop, men lätt förvrängt och aldrig helt 
och fullt. / Här finns självbiografiska fragment där det många gånger är 
möjligt att pussla ihop bitarna, trots att de inte alltid … går att förena.51 
Förskjutningarna i Di Pisas konstnärskap, från distans till närhet, från 
svar till fråga är rätt så tydliga. Samtidigt finns här ett grundackord som 
binder samman.52 Genom att presentera välkända strukturer … på ett 
nytt och delvis annorlunda vis skärper [hon] sinnena och får oss att se 

det vi annars kanske inte ser.53

Alessandra Di Pisas prövande är på samma gång ett omprövande, man 
skulle kunna säga att [hon] letar och gömmer med samma gest. / [Hon] 
litar på att vi dröjer kvar vid [verken] och ser till enskildheterna. Men 
sanningarna som vi kan samlas kring vill [hon] inte ge. Sanningarna blir 

Alessandra Di Pisa describes her work as a quiet distortion. In 
other words, things belong together, but never completely and 
always slightly twisted. There are self-biographical fragments 
that many times are possible to put together, even though they 
don’t always match. 

Alessandra Di Pisa liknar själv sitt verk vid en stillsam distor-
sion. Saker och ting hänger med andra ord ihop, men lätt 
förvrängt och aldrig helt och fullt. Här finns självbiografiska 
fragment där det många gånger är möjligt att pussla ihop 

bitarna, trots att de inte alltid går att förena.
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writing short aphorisms Nietzsche also sought to escape classification 
and wanted, by this, to make us see beyond the habitual. But just like Di 
Pisa’s [texts], Nietzsche’s aphorisms is not to be considered as simple 
entertainment or guidelines.54

[The Triumph Of Emptiness] focuses our thoughts on representation, 
how acclimatization rather than impression dominate…55 The countless 
repetitions become a yardstick for the urgency of the matter.56 That which 
has changed is not so much what Di Pisa wants to show us, but rather 
what [she] wants us to see.5�

Unlike [others] … Alessandra Di Pisa leaves a large portion of the inter-
pretation to the viewer. She intentionally avoids the kind of … opinion-
forming rhetoric that normally has a specific agenda. As many of her 
other works, she is present in person as an artist, and involved to a high 
degree. Her method, which would be called participating observation in 
the field of social anthropology, involves documenting and analyzing a 
social event while participating in it, rather than being an outside obser-
ver. Di Pisa also allows her own presence to become a natural part of 
the work…58

"Working with art has, for me, been a way of understanding the position I 
was born into – the subjects I have chosen must be among the ones that 
feel most relevant to me." This is how Alessandra Di Pisa summarized 
her view in an interview … providing a background to the approach seen 
in many of her works.59

så snabbt till emblem och det är just dessa som Di Pisa vill att vi ska se 
bortom. / Men det gör inte verken obetydliga. Det vilar en sorts nietz-
scheansk frikostighet över Di Pisas konst. Genom att skriva korta aforis-
mer sökte också Nietzsche att undgå klassificering och ville, genom just 
detta, få oss att se bortom det invanda. Men lika lite som Di Pisas [texter] 
är Nietzsches aforismer att betrakta som vare sig som enkel underhåll-

ning eller vägledning.54

[Tomhetens Triumf] för åter tankarna till representationen, till hur inskol-
ningen snarare än intrycken styr…55 De otaliga upprepningarna blir en 
måttstock för hur angeläget ärendet är.56 Det som har förändrats är inte 

så mycket vad Di Pisa vill visa oss, som hur [hon] vill få oss att se.5�

I motsats till andra … lämnar Alessandra Di Pisa en stor del av analysar-
betet till betraktaren. Hon använder medvetet … opinionsbildande reto-
rik som oftast följer en specifik agenda. Liksom i flera av Di Pisas verk 
är hon som konstnär också personligen närvarande och i högsta grad 
involverad. Metoden, som skulle kunna liknas vid deltagande observa-

tion inom det socialantropologiska fältet, innebär att man dokumenterar 
och analyserar en social händelse samtidigt som man deltar i denna 
händelse i motsats till en utanförstående observatör. Di Pisa låter också 

sin egen närvaro bli en naturlig del av verket…58

"Att hålla på med konst har för mig varit ett sätt att begripa vilken position 
jag är född till – de ämnen som jag har valt måste ju höra till dem som för 
mig varit mest väsentliga." Så formulerade sig Alessandra Di Pisa i en 
intervju … vilket ger en bakgrund till den inriktning som är synlig i en rad verk.59

By presenting commonplace structures in a new and partly 
deviant way and, she sharpens our minds and makes us see 
that which we otherwise might not see.

Alessandra Di Pisas prövande är på samma gång ett omprö-
vande, man skulle kunna säga att hon letar och gömmer med 
samma gest. Hon litar på att vi dröjer kvar vid verken och ser 

till enskildheterna.

Genom att presentera välkända strukturer på ett nytt och 
delvis annorlunda vis skärper hon sinnena och får oss att se 

det vi annars kanske inte ser.

Alessandra Di Pisa’s searching is at the same time a form 
of re-searching, one could say that she searches and hides 
within the same gesture. She trusts that we will stay with the 
piece and look to the specifics of it. 
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For Di Pisa, art is mysticism, revelation, enlightenment. It is the result 
of a process of instantaneous combustion that takes place, nonethe-
less, "after a great deal of insistence". Through the stagings, Di Pisa 
explores the different facets of specific forms of symbolism … in the 
manifold contemporary combats between tradition and modernity. 
Modernization, the synonym for progress, and its final derivative, globa-
lization, involves a process of homogenization that erases cultural diffe-
rences, except those that may be reduced to clichés and integrated into 
the market… But there is a reverse moment of identitary reaffirmation 
that questions the gaze of the "Master" fascinated by the "Otherness" 
and it fosters a process of production of the subject recognized in signs 
and stylemes in which ancestral knowledge is condensed.60

In her art, Alessandra Di Pisa constantly returns to the relationship 
between original and copy.61 The art historical references are many and 
evident, sometimes they only exist in the eye of the beholder. Alessandra 
Di Pisa’s apparent naïve world and almost obstinate realism ties onto 
a powerful … tradition with surrealistic interpolation.62 There are also 
parallels to how a story changes and gets distorted to the point beyond 
recognition, as it is past from one person to another.63

Alessandra Di Pisa’s artistic development is mirrored in the transforma-
tion and position of the text. / The text does not have any given purpose in 
Alessandra Di Pisa’s art. / This is probably the most evident example of Di 
Pisa’s belief: belief that it is meaningful to search, belief that someone will 
understand and that the search will show something as it is. The vexing 
and searching then becomes a kind of confession, an account of one’s 
characteristics with archetypical precedents as far back in time as the 
church father Augustine and Plato.64

För Di Pisa är konst mysticism, uppenbarelse, upplysning. Det är resulta-
tet av en självförbrännande process som, icke desto mindre, sker "efter 
mycket envishet". Genom sina iscensättningar utforskar Di Pisa olika 
aspekter av särskilda former av symbolik … i mängden samtida motsätt-
ningar mellan tradition och modernitet. Moderniseringen, synonymen 
för utveckling, och dess slutgiltiga utvinning, globalisering, involverar en 
homogeniseringsprocess, som utplånar kulturella skillnader, utom de 
som kan reduceras till klichéer och interageras i marknaden… Men det 
finns en motsatt rörelse, för att på nytt bekräfta den egna identiteten, som 
ifrågasätter blicken hos "herren" som fascineras av "annorlundaskap", 
och den utvecklar en process för produktion av subjektet som känns igen 

i tecken och stilarter i vilka förfädernas kunskap finns kondenserad.60

Alessandra Di Pisa återkommer i sin konst ständigt till förhållandet mellan 
original och kopia.61 De konsthistoriska referenserna är många och fram-
trädande, ibland finns de kanske bara i betraktarens blick. Alessandra Di 
Pisas skenbart naiva ‘värld och nästan påträngande realism knyter an till 
en kraftfull … ‘tradition med surrealistiska inslag.62 Här finns också paral-
leller till hur en historia förändras och förvanskas intill oigenkännlighet i 

takt med att den berättas vidare.63

Textens position och förvandlingar speglar Di Pisas konstnärliga utveck-
ling. / Texten har inget på förhand givet syfte i Alessandra Di Pisas konst. 
/ Detta är väl det tydligaste exemplet på Di Pisas tro: tro på att det är 
meningsfullt att söka, tro på att någon förstår att titta, tro på att prövan-
det och sökandet visar något som det är. Prövandet och sökandet blir 
därmed en sorts bekännelse, ett redovisande av ens egenskaper, som 
finner förlagor så långt tillbaks som hos kyrkofadern Augustinus och hos 

Platon.64

Det som har förändrats är inte så mycket vad Di Pisa vill visa 
oss, som hur hon vill få oss att se.

The Triumph Of Emptiness focuses our thoughts on represen-
tation, how acclimatization rather than impression dominate.

That which has changed is not so much what Di Pisa wants to 
show us, but rather what she wants us to see. 

Tomhetens Triumf för åter tankarna till representationen, till 
hur inskolningen snarare än intrycken styr. De otaliga upprep-

ningarna blir en måttstock för hur angeläget ärendet är. 
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INTERVIEW WITH ALESSANDRA DI PISA1

…sometimes one can get quite put down and worried about what is 
happening with sincerity and the will … as [one] steps into the world 
outside, where other criteria governs than those who only deals with the 
individual. One realizes how naïve or sincere we artists are many times. / 
…it is very worrying how artists put their own lives more or less in jeopar-
dy. Through their creativity they hand over their lives or experiences, in 
an unbelievably naïve way, to be controlled by others: curators, critics 
and gallerists, those who always had the power, the money and so on. It 
is easy to end up being governed by these powers. At the same time, as 
you believe that you are not participating in the game, you are still just a 
pawn in a bigger scheme and therefore the work you have done and the 
message will be undermined.4

People are very keen on presentation, but the profit to be gained is 
actually very unclear. But it is still very important to be written about and 
visible and plugged into the network in a proper way.6 …the conscious

INTERVJU MED ALESSANDRA DI PISA1

…man [kan] ibland bli ganska nedstämd och orolig för vad som händer 
med uppriktigheten och viljan … när [man] hamnar i världen utanför, där 
helt andra kriterier styr än de som bara gäller individen. Man inser hur 
naiva eller uppriktiga vi konstnärer många gånger är. / …jag [är] väldigt 
orolig för hur konstnärerna sätter sina egna liv mer eller mindre på spel. 
Via sitt skapande ger de sina liv eller upplevelser oerhört naivt och lätt-
vindligt i händerna på andra: kuratorer, kritiker och gallerister, de som 
alltid haft makten, pengarna och så vidare. Det går snabbt att hamna där 
och låta sig styras. Samtidigt som man tror att man inte är med i spelet 
är man ändå bara en spelpjäs i ett större system och därmed undergrävs 

det arbete som gjorts och det budskap som finns.4

Folk är väldigt måna om presentationen, men vinstsyftet är faktiskt 
mycket oklart. I stort sätt alla vet att de inte kan tjäna pengar på konsten. 
Däremot är det viktigt att vara omskriven och synlig och inpluggad i 
kontaktnätet på ett ordentligt sätt.6 …medvetenheten hos dagens konst-

Ett av de främsta privilegierna … är att få besöka en konstnärs ateljé. 

Det är något alldeles särskilt att se konstverket i den miljö och den 

situation som det har uppstått, vilket ofta ger en inblick i hur det kan 

förstås. Under en lång rad år har jag följt Alessandra Di Pisas arbete 

och har också haft förmånen att regelbundet besöka [hennes] ateljé. 

Jag har vid ett flertal tillfällen slagits av det kreativa kaos som tycks 

råda … där det pågår en fortlöpande dialog av bejakanden och ifrå-

gasättanden. Man får en känsla av att den konstnärliga processen 

ligger öppen som något hudlöst och ännu inte avslutat.2

Mycket möda har lagts ner på att beskriva konstvärlden som feno-

men, dess sammansättning, ideologiska utformning och marginali-

serande mekanismer. Ett arbete som onekligen resulterat i en ökad 

insikt om hur konstinstitutionen fungerar… / Konstnäre[n] talar här 

i egenskap av konstnär’, utifrån sitt eget skapande och sina egna 

tankar omkring detta. Inte som kommentator’, teoretiker, kritiker 

eller på annat sätt utanförstående.3

Kan du se någon slags riktning i det som händer idag? 5

One of the foremost privileges … is to visit and artist’s studio. It is 

extraordinary to see the art work within the context of its realization, 

which often gives an insight into how the work can be understood. 

For many years now I have followed the work of Alessandra Di Pisa 

and I have had the great opportunity to regularly visit [her] studio. 

I have many times been struck be the creative chaos that seems 

to exist … as well as an ongoing dialogue between confirmation 

and questioning. It gives you the feeling that the artistic process is 

something skinless and still unfinished.2

Much effort has been put on describing the art world as a pheno-

menon, its structure, ideological shape and marginalizing mecha-

nisms. This has undoubtedly resulted in an increased insight into 

how the art institution work… / The artist is here taking the role of 

the artist’, starting with [her] own creativity and [her] own thought 

around this. Not as a commentator’, theoretician, critic or any other 

kind of outsider.3

Can you see any kind of tendency in what is happening today? 5
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ness about one’s own list of qualification is telling. It is hardly realistic 
any more to try to set apart the act of expressing oneself and the act of 
spreading information. / One could say that it is a new kind of communi-
cation that changes an inherent relationship between the artist, the critic, 
the gallerist and a higher official, something that also is expressed in a 
new kind of pedagogic.�

…at the same time there is a lack of independence that sneaks in and has 
to do with what art should be used for. Curators, critics and others take 
over the meaning of art. They use art in order to create an exhibition on 
a certain theme. That is the way it is working now: the artistic process no 
longer belongs to the artist, their role has been changed.8

Maybe one could say that the idiom and intention of art, has become 
more accepting, but I am not so sure that it has become more generous. 
There are a set of more or less invisible agreements and hierarchies. / 
The backside of this fashionable scene is that it is so conscious of it being 
fashionable. This becomes an assurance in itself, an agreement. In the 
end, everything has to be its own starting point.10

I have a dual and frustration relationship with the art scene. I get my iden-
tity from the conception of art rather than from the art scene. / Everyone 
struggles to express something. One could look at it in a humble way and 
say that it is like it always has been. There is actually no big difference 
on the art scene of today compared to other times, even though they are 
different systems. But when I am in a bad mood, I think that it is shallow 
and dialectical and only consists of a lot of bad aspects. / If I could break 
free from all affections, I would feel much better, but it is hard and takes 
a lot of energy…11

I believe everyone has to fight their own battle. I am doing it myself and it 
is not easy. / When it comes to the power relationships, it is nothing that is 
visible. It does not have anything to do with taking the crown of the king, 
but is something that everyone has to find out for themselves. One 

närer om den egna meritförteckningen är talande. Det är knappast längre 
realistiskt att försöka skilja på detta att uttrycka sig och att sprida infor-
mation. / Man skulle kunna tala om en ny kommunikationsform som 
ganska grundligt ändrar på det inbördes förhållandet mellan konstnär, 
kritiker, gallerist och högre funktionär, något som också yttrar sig i en 

ny pedagogik.�

…samtidigt finns det en osjälvständighet som smyger sig in och som just 
handlar om vad konsten ska användas till. Kuratorer, kritiker och andra 
tar över konstens betydelse. De använder sig av konst för att bygga 
en utställning med ett tema. Det är så det går till nu: den konstnärliga 

processen är inte konstnärens längre, deras roll har förändrats.8

Möjligen kan man säga att konsten till sin avsikt och sitt uttryck blivit mer 
tillåtande, men jag är inte så säker på att den har blivit mer generös. Det 
finns en rad mer eller mindre dolda överenskommelser och hierarkier. / 
Baksidan av den hippa scenen är att den är så medveten om att den är 
hipp. Det blir till en trygghet i sig, en överenskommelse. I grunden måste 

man alltid vara sin egen utgångspunkt.10 

Jag har ett kluvet och frustrerande förhållande till konstscenen. Jag får 
min identitet snarare från konstbegreppet än från konstscenen. / Alla 
kämpar med att uttrycka någonting. Man kan se på det ödmjukt och säga 
att det är som det alltid har varit. Det är egentligen ingen större skillnad 
på dagens konstscen och andra tiders, även om det är olika system. 
Men när jag är på riktigt dåligt humör tycker jag att det är ytligt och dilet-
tantiskt och bara har en massa negativa aspekter. / Om jag kunde göra 
mig fri från alla choser skulle jag må mycket bättre, men det är svårt och 

energikrävande…11

Jag tror var och en får utkämpa sin egen kamp. Jag gör det själv och det 
är inte lätt. / Vad gäller maktförhållanden så är makt inte någonting som 
syns, det handlar inte om att slå av kronan från kungen, utan någonting 
annat som var och en får ta reda på själv. Man måste ha en väldig tilltro 

Finns det någonting hoppfullt på konstscenen? 9

Strategier? 12

Does anything hopeful exist on the art scene? 9

Strategies? 12
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has to have great belief in oneself and one’s own power, a power you 
can only gain by constantly polishing your antennas.13 You always have 
to feel secure and in control, otherwise you won’t make it, especially not 
within the art world where so much is about trends. You cannot say that 
no one understands you; you just have to bite into that sour apple. Sour, 
said the fox about the rowanberries, and he said it because he couldn’t 
reach them. As he couldn’t reach them he had to formulate a theory as 
to why, and he said that it was because they were sour, not because he 
couldn’t reach. In that way you always formulate things, it is a kind of 
construction that you need in order to survive.14

I try to stay attuned to part of the present, but it would be nice if the art 
scene would adapt to me instead of me always having to adapt to the 
art scene. Sometimes a small change in that direction has happened. I 
suppose it has happened that I have tried to adapt to what is viable as 
well.15 …everything within society is constructed in a way as to lure you 
into a specific structure, even to the degree that people actually forget 
that they are part of that structure.16

There are those who claim to be doing it for the sake of the process or in 
order to fulfill themselves, as if art would be some kind of self-therapy. 
And they probably do exist, but I believe that there are a lot less who say 
it and actually mean it. This also has to do with the idealistic image of 
what an artist is supposed to be like. Here you can often find a fair degree 
of self-deception. / …you create a reality that does not apply to yourself, 
an ideal, and then this becomes like a kind of spiritual anorexia. It is like 
Vecko-Revyn and the girls: Flash-Art and the artists.18

It is hard to say, the art of today has so many ironical layers. People are so 
conscious of what they are doing. Sometimes it is very difficult to tell what 
a person’s intentions actually are. Depending on my mood I think "this 
is crap" or "this is great", but there are things that are direct. Today you 
think that those things that are unpretentious – just because art takes up 
so much space and claims many strange things – are interesting, which 

till sig själv och sin kraft, en kraft man bara kan erövra genom ett stän-
digt putsande av sina antenner.13 Man måste hela tiden ha säkerhet och 
kontroll annars klarar man sig inte, särskilt inte i konstvärlden där det 
handlar så mycket om trender. Det går inte att komma och säga att man 
inte blir förstådd; det är bara att bita i just det sura äpplet. Surt sa räven 
om rönnbären, och det sa han för att han inte nådde upp till dem. I och 
med att han inte nådde upp var han tvungen att formulera en teori om 
varför, och han sade att det var för att det var för att de var sura, inte för 
att han inte nådde upp. På så vis formulerar man hela tiden saker och 

ting, som ett slags konstruktion man behöver för att klara sig.14

Jag försöker hänga med och vara aktuell, men det vore trevligt om 
dagens konstscen anpassade sig till mig istället för att jag skulle behöva 
anpassa mig till den. Det har väl någon gång inträffat en liten förskjutning 
åt det hållet. Det har väl också någon gång hänt att jag försökt anpassa 
mig till vad som är gångbart.15 …allt i samhället är uppbyggt för att locka 
in en i en viss given struktur, och det i så hög grad att folk faktiskt glöm-

mer att de är delaktiga i den.16

Det finns de som säger att de gör det här för processens skull eller för 
sin egen skull, som om konsten skulle vara någon slags självterapi. 
Och det finns säkert sådana, men jag tror att de är mycket färre än det 
antal som säger så. Det har också att göra med hur idealen kring hur ett 
konstnärskap ska se ut. Här finns ofta ett mått av självbedrägeri. / …man 
[bygger] upp en verklighet som inte överensstämmer med en själv, ett 
ideal, och så blir det till en form av andlig anorexi istället. Det är som 

Vecko-Revyn och tjejerna: Flash-Art och konstnärerna18

Det är svårt att uttala sig om det, konsten idag har så många ironiska 
lager. Folk är så medvetna om vad de gör. Ibland är det väldigt svårt 
att se att se vad en människas intention faktiskt är. Beroende på vilket 
humör man är på tycker man att "det här är skit" eller att "det här är jätte 
bra", men det finns saker som är direkta. Idag tycker man att de saker 

Vad är det som krävs för att du ska acceptera att kalla något för god 

konst?

But why are you doing this? Why have you chosen exactly this?1� 

What does it take for you to accept a work to be called good art?

Men varför håller du på med det? Varför har du valt just det här? 1�
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you might not have thought during other circumstances. It is difficult to 
admit, but you are also compelled by trends.19

Art does not exist in itself, it is a concept. / Art describes things that other 
languages cannot.20 The concept of art has in recent years changed so 
that the classical image of an artist in his attic in Paris with a beret on his 
head has almost vanished completely. Now, something else has taken 
its place. / Now you create languages. The first thing that happens when 
you create a new language – before people get to learn it or become 
interested in it – is of course, that no human understands a word of it.21 
[But] we all have to recreate language. Language has to be continually 
reinvented "from the first letter to the last", says Picasso.22

Yes, but this has to do with the ‘flow, not having any intentions. It only 
exists because there is an endless need which it profuses. / The charac-
teristic experience of the period is to [read] the same [text] or extremely 
similar [texts] within an arbitrarily appointed time period. …this interests 
me because it points down consumption and externalization at the same 
time. It seems to me like the recognition of [texts], that intrude on the 
unique, auratic, all the more constitutes a time based temporary autho-
rity. The [text] becomes part of our life rhythms and lives at the same time 
squeezed into an existence as a stereotype.23

I mainly … put attention to language, on what will make itself known.24 
I do not abandon the reality, but work within it, with and against it. My 
works are not reality, they are possible realities. …a mixture of fact and 
fiction.25

…creating a reality in its own right, instead of reproducing it mimetically. 
I do construct, establish a system of referential coordinates for reality. 
For me, an artwork is a produced reality that focuses the experience of 
reality as insights. Whoever is contemplating a work of art will sense a 

som har ett slags anspråkslöshet – efter som konsten tar en så stor plats 
och gör anspråk på en massa konstiga saker – är intressanta, vilket man 
kanske inte hade tyckt i ett annat sammanhang. Det är svårt att erkänna 

men man är också bunden till trenderna.19 

Konst finns inte i sig, det är ett begrepp. / Konsten beskriver saker som 
inte de andra språken räcker till för.20 Konstbegreppet har på senare tid 
förändrats så att den klassiska bilden av en konstnär i basker på en vind 
i Paris som gör en tavla närmast helt försvunnit. Nu är det något annat 
som gäller. / Nu bygger man nya språk. Det första som händer när man 
skapar ett nytt språk – innan folk har hunnit lära sig eller intressera sig 
för det – är naturligtvis att ingen människa fattar ett ord.21 [Men] vi måste 
alla återskapa språket. Språket måste upptäckas på nytt "från den första 

bokstaven till den sista", säger Picasso.22

Ja men det beror ju på att ‘flödet inte avser någonting. Det finns bara 
till på grundval av ett föreställt oändligt behov som det uppmuntrar. / 
Den tidstypiska upplevelsen av att under en godtycklig fastställd tids-
rymd [läsa] samma [text] eller ytterst likartade [texter] … intresserar mig 
genom att den på en gång pekar på förbrukningen och eviggörandet. 
Det tycks mig som om tillägnelsen av [texter], som inkräktar på det 
unika, auratiska, alltmer konstituerar en tidsmässig, temporal auktoritet. 
[Texten] blir en del av vår livsrytm och lever på samma gång en inklämd 

tillvaro som stereotyp.23

Jag arbetar … huvudsakligen med en uppmärksamhet kring språket, 
vad som ger sig tillkänna.24 Jag överger inte verkligheten, utan arbetar i, 
med och mot den. Mina arbeten är inte verklighet, de är möjlig verklighet. 

…en blandning mellan fakta och fiktion.25

…en verklighet i sig, istället för att reproducera den mimetiskt. Jag 

Jag upplever att dina verk ställer stora krav vad gäller tid. De är 

inte snabba. De ställer helt andra krav än det ‘flöde man ständigt 

utsätts för.

Så hellre än att avbilda verkligheten i relation till verkligheten 

skapar du…

My experience is that your work is highly demanding, time wise. 

They are not rapid. They demand something completely different 

than the ‘flow that you are usually subjected to. 

So rather than depicting reality in relation to reality, you are…
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new wish to open himself up to reality. And once you have embraced 
the alien reality of a world of art, you can correspondingly also embrace 
reality as something alien which for the first time allows you to perceive 
it. A work of art offers orientation for experiencing reality as a truly new 
terrain.26

I am not interested in telling people how things are, but I am interested 
in infiltration. I like to infiltrate, the art world for example. / It has always 
been stimulating to beak down, and try – often in a subconscious way 
– break down art and aesthetics. To eliminate the art. There is an under-
lying idea that art is not deconstructable, but in constant movement. But 
it feels like it is very important to try to tamper with that notion.2�

I see it rather as working with ruins. I work with what is left over… As 
an artist I am at the rear of a caravan collecting the remnants deposited 
by all those who have gone before me. It is with all these remains that I 
construct an image, something akin to a shadow, an ephemeral image, 
but one of the highest circumspection.28

I still prefer the image of the caravan. My world consists of the undramatic 
debris deposited by a caravan following its star. Someone in the desert 
at night who moves away from the caravan and loses his way is neither a 
hero nor a victim. He simply isolates himself, leaves the caravan and his 
footsteps trace their own path soon to be erased by the wind.29

Certainly, otherwise he would not be able to collect things as he goes. 
/ …for he has not severed the link with history, but does all he can to 

konstruerar verkligen, etablerar ett system av referentiella koordinater 
för en verklighet. För mig är ett konstverk en producerad verklighet, 
som riktar fokus på erfarenheten av verkligheten som insikt. Vem som 
än reflekterar över ett konstverk kommer att känna en ny vilja att öppna 
sig för verkligheten. Och när man väl anammat konstverkets främmande 
verklighet kan man på motsvarande sätt också anamma verkligheten 
som något främmande, som för första gången tillåter en att uppfatta 
den. Ett konstverk erbjuder en vägledning för att uppleva verkligheten 

som helt ny terräng.26

Jag är inte intresserad av att tala om för människor hur saker och ting 
ligger till, men jag är intresserad av infiltration. Jag tycker om att infil-
trera, konstvärlden till exempel. / Det har alltid varit stimulerande att 
bryta ned, att försöka – oftast på ett omedvetet sätt – bryta ned konsten 
och estetiken. Att eliminera konsten. Det finns en underförstådd före-
ställning om att konsten inte är nedbrytbar, utan i ständig rörelse. Men 

det känns otroligt viktigt att försöka peta på det där.2�

Jag ser det hellre som att arbeta med ruiner. Jag arbetar med det som 
blivit kvar… Som konstnär befinner jag mig längst bak i en karavan och 
samlar lämningar efter alla dem som gått före mig. Det är med dessa 
lämningar jag konstruerar en bild, något besläktat med en skugga, en 

efemär bild, men av den största varsamheten.28

Jag föredrar ändå bilden av karavanen. Min värld består av de odra-
matiska spillrorna efter karavanen som följer sin stjärna. Den som om 
natten i öknen rör sig bort från karavanen och går vilse är varken hjälte 
eller offer. Han isolerar sig bara, lämnar karavanen och fotstegen finner 

sin egen väg, som snart utplånas av vinden.29

I ditt arbete ställs man ofta inför ett märkligt fenomen. Du förefaller 

skapa, men förstör i själva verket och omvänt verkar du konstruera 

genom att dekonstruera.

Är detta jämförbart med den situation en skeppsbruten erfar, som 

ställs inför det kritiska ögonblicket att behöva återsamla världen 

från fragment av tidigare och framtida verklighet?

In your work one is confronted with a strange phenomenon. You 

appear to create but are in fact destroying, while conversely, you 

seem to construct by means of deconstruction.

Is it comparable to the situation experienced by a castaway confron-

ted with the crucial moment of having to reassemble the world from 

fragments of former and future reality?

Does this person who breaks away from the beaten path of the 

others also possess his own knowledge of the stars, is he following 

his own star or taking his own route? 
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continue history. He has not proclaimed the death of art but sits by his 
fire in front of his tent, having disregarded nothing. As someone who 
traverses the desert, he knows exactly when the right moment has come 
for him to move on, taking with him everything he possesses. He is able 
to cross the desert because his baggage contains Velázquez, Dante, 
Shakespeare and he manages to continue without any water because 
poetry will enable him to survive. He will find water by applying his intel-
ligence. What he needs is a purpose.30

Like many "conceptual" artists, I too operate within a broad social or 
cultural setting. But unlike all others working in it, I take something and 
keep it as an idea. It is a minimal definition, but I prefer not to elaborate 
on it too much.31 My process may always be joined by other artists from 
analogous systems. Naturally, we often share common interests.32

No, it is not that kind of humor, I work more with a kind of Zen-Buddhist 
humor, where you use koan, that leads to the absurd. They are not one-
liners, it is more about deeper questions. Words are important. Simple 
words with a double meaning.33 The only theme of my work would be the 
words and their double meanings.34

I’m observer number one; that’s how it functions for me. Mainly, I make 

Säkert, annars skulle han inte kunna samla saker under vandringen. / 
…för han har inte klippt av banden till historien, utan gör allt han kan för 
att fortsätta historien. Han har inte proklamerat konstens död utan sitter 
vid elden framför sitt tält och har inte åsidosatt någonting. I egenskap av 
någon som genomkorsar öken, vet han exakt när ögonblicket är inne för 
honom att röra på sig och ta med sig allt han äger. Han kan korsa öknen 
därför att hans bagage innehåller Velázques, Dante, Shakespeare och 
han lyckas fortsätta utan vatten därför att poesin gör det möjligt för 
honom att överleva. Han kommer att finna vatten genom att använda sin 

intelligens. Det han behöver är ett syfte.30

Liksom många "konceptuella" konstnärer verkar även jag inom en bred 
social eller kulturell omgivning. Men till skillnad från andra som verkar 
inom detta fält tar jag något och behåller det som en idé. Det är en mini-
midefinition, men jag föredrar att inte utveckla den allt för mycket.31 Min 
process kan alltid förenas med andra konstnärer från likartade system. 

Naturligtvis delar vi ofta gemensamma intressen.32

Nej, det är inte en sådan humor, utan jag jobbar mer med ett slags 
zenbuddistisk humor, där man använder koans, som närmar sig det 
absurda. Det är inga one-liners, utan det rör sig om djupare frågor. Ord 
är viktiga. Enkla ord med bubbla betydelser.33 Det enda temat hos mina 

verk skulle vara orden och deras dubbla betydelser.34

Den här personen som bryter sig ur de gamla hjulspåren, har han 

också sin egen kunskap om stjärnorna, följer han sin egen stjärna 

eller tar en egen färdväg?

En verksamhet utanför konsten för konstens skull, det är faktiskt ett 

huvuddrag inom konceptuell konstpraktik – åtminstone så som de 

senaste årens publikationer och forskning identifierar Duchamps 

företag… Om man iakttar ett bredare historiskt panorama kan man 

faktiskt urskilja konstens försök att verka utanför kulturens defini-

tioner, representationssystem, kategoriseringar och territorialise-

ringar redan under romantiken, och det som på den tiden kallades 

att gå till "elfenbenstornet"…

Ser du humorn som ett sätt att få distans till den problematik du 

bearbetar?

The activity outside art for art’s sake is, in fact, a key element 

in the practice of conceptual art – at least insofar as the writing 

and research of recent years identify Duchamp’s enterprise… By 

observing a broader historical panorama, one may, in fact, identify 

art’s attempt to operate outside the definitions, representational 

systems, categorizations and territorializations of cultural loci 

already in a process of romanticism that manifested itself at the 

time in going to the "ivory tower"…

Do you see humor as a way of keeping distance to the problematic 

that you work with?

In your work, you shed new light on such things as usage, validity, 

the benefits, and the social function of art. How would you gene-

rally describe the relation between the artist and the observer, the 

observer and the work of art?



88 89

things so that I can look at and think about them myself. That is always a 
kind of way to test things, a certain status, because otherwise, thinking 
doesn’t go any further – and there has to be something to be looked 
at, and perhaps to be thought about or done differently. That’s the only 
reason I make things: to make it clear to myself that I can think logi-
cally in different ways. But then there are also other, completely different 
levels of thinking. When I’m thinking things over, the observer isn’t really 
important to me. At least, not in a way that makes me want to give him/her 
something in particular. Not: what will happen if someone encounters the 
work; or, what do I want to have happen to him. But I’m interested in that 
as a phenomenon. I’ve made all different kinds of works about that.35

Because I am so clearly using myself in my works, I have to keep my 
integrity: that it is I who am saying something here and now. But I also 
have to be prepared to dissolve my integrity and change. I have to be 
prepared for the possibility that my life or my relationships with other 
people will change as I walk into those kinds of situations. / It becomes 
a personal process to go home and think… What am I doing? What are 
my limits?36

I don’t know. I think it is the same thing.3� I do not feel I am in control 
of reality, rather the contrary. It is not fixed statements that I want to 
catch but rather something ambivalent.38 I am interested in distortions. 
Like letting something familiar pass through a kind of effect-box – like 
those that are used with electric guitars – and change the rhythm a little 
and lowering or raising the vibrations. The same thing still exists at the 
bottom, but will be shown from a different angle.39

Some time ago I asked myself: “Alessandra, how would you describe 
your [art works]” I answered: “Like a feeling of presence without knowing 
how you came there.”40 Someone compares my [work] to a soared soul. 
Strange metaphor, I thought at first, but it probably says a whole lot. I 
very much want to reach the suppressed, those double feelings that lays 
and chafes and that can be hard to catch.41

För mig fungerar det på så sätt att jag själv är betraktare nummer ett. 
Jag gör mina verk först och främst för att jag själv ska kunna fundera 
över dem. Det blir till en sorts kontroll, en lägesbestämning – om jag 
upptäcker att jag inte kan tänka vidare, fattas det något. Då måste jag 
tänka över det en gång till eller göra det annorlunda. Jag gör det bara 
för att göra klart för mig själv att det går att tänka logiskt också på andra 
sätt. Men det finns också helt andra tankenivåer. När jag tänker över 
saker tänker jag inte på betraktaren i första hand. I alla fall aldrig på ett 
sådant sätt att jag vill meddela något särskilt. Inte så här: "vad händer 
när någon träffar på verket" eller möjligen " vad jag vill ska hända med 
den personen". Men som fenomen intresserar det mig. Jag har ju också 

gjort flera verk som handlar om det.35

I och med att jag använder mig av mig själv så tydligt i mina verk måste 
jag hålla på min integritet: att det är jag som säger någonting här och nu. 
Men jag måste också vara beredd att lösa upp min integritet och föränd-
ras. Jag måste vara beredd på att mitt liv eller mina relationer till andra 
människor kommer att förändras när jag går in i sådana situationer. / 
Det blir en personlig process att gå hem och fundera… Vad håller jag på 

med? Var går mina gränser?36

Det vet jag inte. Jag tror det är samma sak.3� Jag känner inte att jag har 
makt över verkligheten, snarare tvärtom. Det är inte fasta påståenden 
jag vill fånga utan snarare något ambivalent.38 Jag är intresserad av 
förvrängningar. Som att låta någonting välbekant passera igenom en 
slags effektbox – som till elgitarrer – och ändra lite på rytmen och sänka 
eller höja vibrationen. Samma sak finns kvar i botten, men visar sig 

kanske från ett annat håll.39

När jag frågade mig själv för ett tag sedan: “Alessandra, hur skulle du 
beskriva dina [konstverk]?” svarade jag: “Som en känsla av närvaro 

I dina verk omformulerar du frågor om användbarhet, giltighet, nytta 

och konstens samhälleliga funktion. Hur skulle du rent allmänt 

beskriva förhållandet konstnär – betraktare, betraktare – konst-

verk?

Menar du ljuga för dig själv också, eller menar du ljuga för andra?

Do you mean to lie to yourself as well, or do you mean to lie to 

others?
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Yes, I believe so. I have big difficulties making something up completely 
and I hate the word tall story, which is used in connection with some 
writers’ work. It is said that they write "beautiful tall tales", but I believe 
that to be completely impossible. You have to have your own life and your 
own experiences as a starting point.42

Sometimes you feel that you are a step ahead of yourself, only to later 
be able to use the terrain that you have created as a test ground. / Of 
course it is coming from me since it is I who have created it, but maybe 
not consciously. Honestly I believe that I have never worked on a parti-
cularly conscious level, overall, I have difficulties using others’ theories 
or constructions. Even though I read a lot and am inspired by others, 
there is never anything that really is my own, but still, at some point I 
have made a choice, I have chosen from an enormous supply. It is diffi-
cult to know who you are, sometimes you are just a cup that is filled with 
something, and that is also why my life seems to be pretty uninteresting. 
Like Jerzy Kozinsky said: someone else might as well have had my life 
to live. In that sense, it is interesting to stop and search one’s soul, to 
depart from what you think is your I, and create something in order to go 
back and look at the terrain that you have created.43

I think of a problem. Just this idea floats around for a while for several 
months or a year. Then I have a second idea, bringing the project onto the 
right track. Then I really start working with it. Turning it in every direction. 
It develops randomly up to a certain point.44 It is the difficulty of taking 
control over a situation that interests me the most.45

I usually work with the highest level of systematization. With the construc-
tion of artistic methods that via a set of more or less automatic actions 
logically will reach a certain kind of result.46 System, error and misun-
derstanding, projection – ultimately my work is about the construction of 
meaning. About how, and why, something is worth believing in.4�

utan att veta hur man kom dit.”40 Någon liknar mina [verk] vid ett själens 
skoskav. Märklig liknelse, tänkte jag först, men det säger nog en del. 
Jag vill ju gärna komma åt det där undanträngda, de dubbla känslor som 

ligger och skaver och som man ibland har svårt att få fatt.41

Ja, jag tror det. Jag har väldigt svårt att hitta på någonting helt fritt och 
jag avskyr ordet skröna som används om vissa författares verk. Det sägs 
att de skriver "fantastiska skrönor", men det tycker jag är helt omöjligt. 

Man måste utgå från sitt eget liv och sina egna erfarenheter.42

Ibland känner man att man ligger ett steg före sig själv, för att sedan 
använda de terränger man skapat som testmark. / Det är klart att det 
kommer ifrån mig eftersom det är jag som skapar, men kanske inte 
så medvetet. Egentligen tror jag att jag aldrig arbetat på ett särskilt 
medvetet plan, jag har överhuvudtaget väldigt svårt att utgå från andras 
teorier eller konstruktioner. Trots att jag läser mycket och får inspiration 
från andra så är det ingenting som egentligen är mitt; men ändå har jag 
någonstans gjort ett val, jag har valt någonting ur ett enormt utbud. Det 
är svårt att veta vem man är, ibland är man bara som en bägare som är 
fylld med något, och det är också därför mitt eget liv tycks vara rätt så 
ointressant. Som Jerzy Kozinsky har sagt: någon annan kunde väl lika 
väl som jag ha fått mitt liv att leva. På det sättet är det intressant att känna 
efter ibland, att utifrån det man tror är ens jag skapa någonting för att 

sedan gå tillbaka och titta på den terräng man skapat.43 

Jag tänker på ett problem. Först flyter bara själva idén omkring, i flera 
månader eller ett år. Sedan får jag en andra idé, som leder in projektet på 
rätt spår. Sedan börjar jag verkligen arbeta med det. Vrider och vänder 
på det. Det utvecklas slumpmässigt till en viss punkt.44 Det är just detta 

svåra att ta kontrollen över en situation som intresserar mig mest.45

Jag arbetar ofta med en hög grad av systematik. Med konstruktion av 

Får du genom ditt arbete syn på sådant hos dig själv, som du annars 

kanske inte hade sett?

Hur arbetar du?

Påbörjar du ett arbete med avsikt att inte ha kontroll?

Do you, through your work, see things within yourself, which you 

would otherwise not have seen? 

How do you work?

Do you start a project with the intention of not being in control?



92 93

Forgetting is in fact an aptitude. / This is what lends form to a possible 
world. / In order to gain a new view of the world you actually have to 
become "blind"; you need to abandon your intellectually ascertained 
knowledge and learn the precision of a different register. After all, this is 
not a precision you can learn. It can only be intimated because it evolves 
out of intuition.  

I would prefer to call it "clarté". / It is all about a certain blindness towards 
the exterior world. In any attempt to seek insight it is necessary – if you 
have the courage – to … disregard the measuredness … of the outsi-
de world… This will allow you to step beyond all that is familiar and to 
achieve new insights. This can bring forth entirely fresh perspectives and 
correspondence. Our conventional understanding is to a large extent 
determined by ideology. …that prefigure[s] intellectually acquired know-
ledge and assumed cultural norms.48

/ It is within the working process that I really find concentration. This is 
where my identity as an artist and my everyday life resides, and where 
my ideas take shape. It’s hard to explain, but it’s through the choices 
one makes in combination with chance occurrences that … narratives 
arise. / I usually work with one or two [pieces] at a time. A single [work] 
is often based on multiple originals. After an exhibition I’m often over-
come by fatigue and a sense of emptiness. Then I often spend time doing 
[research]… This helps me nourish new lines of thought. If something 
seems interesting I cut it out from my own books and magazines or memo-
rize its whereabouts, like a squirrel gathering food for the winter.50 By 
using already existing materials I can avoid the charged moment when 
confronting an ["]empty white canvas["].51

konstnärliga system som via ett antal mer eller mindre automatiska 
handlingar logiskt sett ska leda till en viss typ av resultat.46 System, fel 
och missförstånd, projektion – ytterst sett handlar mitt arbete om hur 
mening konstrueras. Om hur, och varför, något kan bli värt att tro på.4�

Att glömma är faktiskt en begåvning. / För att kunna få en ny syn på värl-
den måste man faktiskt bli "blind"; man måste överge sin intellektuellt 
fastställda kunskap och inhämta ett annat registers precision. Detta är 
förstås ingen precision man kan lära sig. Den kan bara bli förtrolig genom 

att utvecklas ur intuition.

Jag skulle föredra att kalla det "clarté". / Allt handlar om en särskild blind-
het gentemot yttervärlden. I varje försök att nå insikt är det nödvändigt 
– om modet finns där – att … bortse från omvärldens regelbundenhet… 
Detta möjliggör att man tar steget bortom allt som är välbekant och når 
nya insikter. Detta kan frambringa helt nya perspektiv och samband. Vår 
konventionella förståelse är i hög utsträckning förutbestämd av ideo-
logi. …som förutsäger intellektuellt förvärvad kunskap och förmodade 

kulturella normer.48

Det är i arbetsprocessen jag hittar min koncentration. Det är där jag har min 
identitet som konstnär och mitt vardagsliv, det är där mina idéer tar form. 
Det är svårt att förklara, men det är genom valen man gör i kombination 
med slumpartade händelser som … berättelser uppstår. / Jag brukar jobba 
med ett eller två verk samtidigt. Ett enskilt verk bygger ofta på flera olika 
förlagor. Efter en utställning blir jag ofta trött och får en känsla av tomhet. 
Då ägnar jag ofta tid åt [research]… Det hjälper mig att komma in i nya 
tankebanor. Om något verkar intressant klipper jag ut det ur mina egna 
böcker och tidningar, eller lägger på minnet var det finns, ungefär som en 
ekorre som samlar mat för vinterna.50 Genom att använda redan existe-
rande material undviker jag den laddning det innebär att ställa sig framför 

en ["]tom vit duk["].51

Måste man först kunna glömma för att se något nytt?

Kan detta kanske motsvara det där mycket korta och högst svår-

fångade ögonblicket av harmoni mellan sig själv och universum, ett 

sinnesnärvarons absoluta ögonblick?

Hur får du dina idéer? 49

Does one first have to forget in order to see something new?

Might this perhaps correspond to that very brief and highly elusive 

moment of unity between oneself and the universe, a moment of 

absolute presence of mind?

How are your ideas born? 49 
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EPILOGUE

It may seem that art history indiscriminately links generations of artists by pointing to 
the influence that so-and-so has exerted. In that sense, art history resembles an archive 
of the artists who were the first to do a particular thing. / Artistic progress is usually not 
about making discoveries of the kind that usually terms as "inventions", i.e., things that 
benefit mankind and facilitate life for the artist and audience as a collective. It would 
be more correct to use the word recognition when describing ground-breaking artistic 
efforts. That would clarify the fact that "pioneers" are created first when their "followers" 
are successful.1

The focus in the works of Alessandra Di Pisa is on the big questions. [She] is interested 
in what we sometimes call the universal. In … technically accomplished [works], the 
viewer is drawn into an evocative interplay… / [Texts] … are removed from their original 
context and pose questions about the writing of history and what is of relevance to our 
time. / Di Pisa is looking perhaps not so much for explanations but for reconciliation as 
a means of moving on.2 The art scene is conquered and then left behind. / What is it that 
we see, irony or renewal?3

Alessandra Di Pisa contribute[s] to making … ordinary … materials associated with 
commerce and popular culture, as transient and tempting as boiled sweets.4 With these 
means Di Pisa puts the integrity and dignity of both artist and audience to the test.5

As an artist [she] is strangely invisible, or maybe above all impossible to pin point to 
a certain position or specifically categorize. Everything can be rewritten, [erased], the 
course of her process can be raised from the paper and moved back and forth. / As if 
death never existed.6

To put an end to this reflection about the artistic practice of Alessandra Di Pisa, is truly 
difficult since it has no real beginning nor an end.�

EPILOG

Det kan verka som om konsthistorien opartiskt kopplar ihop generationer av konstnärer 
genom att peka ut vilket inflytande den-eller-den har utövat. Den liknar i den meningen 
ett arkiv över konstnärer som var först med något. / Konstnärliga landvinningar handlar 
ju inte särskilt ofta om sådana upptäckter som man brukar tänka på som "uppfinningar"; 
alltså sådant som kan vara bra och som underlättar livet för konstnärer och publik 
som kollektiv. Det vore riktigare att kalla konstnärligt förstlingskap för erkännande. 
Det förtydligar att en konstens "föregångare" skapas först i och med "efterträdarens" 

framgång.1 

De stora frågorna står i centrum i Alessandra Di Pisas arbeten. [Hon] intresserar sig för 
vad vi ibland kallar det universella. I … tekniskt väl genomförda [verk] dras man in i ett 
suggestivt spel… / [Texter] … lyfts ur sina ursprungliga sammanhang och ställer frågor 
om historieskrivning och vad som är relevant för vår tid. / Di Pisa söker kanske inte så 
mycket förklaring som försoning, som ett sätt att gå vidare.2 Konstscenen erövras och 

lämnas. / För vad ser vi, ironi eller förnyelse?3

Alessandra Di Pisa bidr[ar] till att … släpp[a] fram … material som associeras med 
kommersiella och populärkulturella sammanhang, lika förgängliga och lockande som 
blanka karameller.4 Med dessa grepp sätter Di Pisa både konstnärens och publikens 

integritet och värdighet på spel.5 

Som konstnär är [hon] på ett märkligt sätt osynlig. Eller kanske framförallt omöjlig 
att nagla fast vid en position eller definiera som en bestämd art. Allt kan skrivas om, 
[suddas ut], punkten kan lyftas upp från pappret och flyttas fram och tillbaka. / Som om 

döden inte fanns.6

Att sätta punkt för en reflektion kring Alessandra Di Pisas konst är svårt, ty den har 
varken början eller slut.�
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