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TECKEN I
TID OCH RUM



                                KANJI 
En kategori i kalligrafin är att skriva enskilda kanjitecken som bärare av ett ord eller utt-
ryck. Det är vanligtvis ett eller två tecken.

“Dröm”  夢  yume
Tecknet för ”dröm” är inneslutet av ensô eller wa, cirkeln. Cirkeln symboliserar samarbete, 
harmoni och upplysning. Cirkeln som symbol i kalligrafin kommer ursprungligen från zen-
buddismen, och utförs i ett obrutet penseldrag.
Print, papper: Hamnemühle, Torchon 285 gram Archival pigment print.

Band (mellan människor) 絆 kizuna
ArtPrint, papper: Hahnemühle, William Turner 310 gram. Archival pigment print
Storlek: A3+

 
Vänskap 友情 yûjô
ArtPrint, papper: Hahnemühle, William Turner 310 gram. Archival pigment print
Storlek: A3+

Tacksamhet 感謝 kansya
ArtPrint, papper: Hahnemühle, William Turner 310 gram. Archival pigment print
Storlek: A3+

AAikido 合気道, original.

 
Olika tecken på fanér, original.

Utställningen “Tecken i tid och rum” består av verk i fyra kategorier: 

• KANJI • ORDSPRÅK • DIKTER • SAMARBETEN •



いいものを見る   Ii mono o miru   Att se på vackra ting.
いい人を会う        Ii hito o au           Att träffa bra människor.
Original.
Handgjort papper av Pia Moberg.

ひとり、ひっそり   Hitori, hissori        Ensam, i tysthet,
竹の子                    Takenoko                bambuskottet
竹竹になる                 Take ni naru         blir till bambu
Original.

出会いは         Deai wa               Möten
人を変える      Hito o kaeru     förändrar människan
Original.

                              ORDSPRÅK
I japanskan finns det många yojijukugo 四字熟語 , fyra kanjitecken på rad som bildar 
ett idiom, ett ordspråk. 

Bun bu ryô dô 文武両道 betyder ”Att vara kunnig både i konstarterna och krigskon-
sten”. Man kan också översätta uttrycket med ”Pennan och svärdet” eller en mer nutida
tolkning ”Att använda både hjärnan genom kunskap och bildning, och kroppen genom
träning.” Original.

Ichii senshin 一意専心 kan översättas till ”Att hänge sig åt en sak med odelad
uppmärksamhet” eller ”Att fokusera till 100% med hela sitt hjärta.” Original.

                                  DIKTER
Poetisk kalligrafi är en egen genre, där man blandar kanjitecken med kana (hiragana 
och katakana). Modern poesi, haiku, ord och fraser som förmedlar visdom och efter-
tanke.



                              SAMARBETEN
Det är spännande att infoga kalligrafin i nya sammanhang, som bildelement till en 
illustration (i samarbete med Zeth Moberg), eller väva ihop betydelse och bild (i samarbete 
med Carl Stenmark). Tillsammans med Patrik Jonsson och Carolina Claesson utforskar Pia 
kalligrafins möjligheter i samklang med trä och metall.

Pia Moberg & Zeth Moberg
ZZeth tecknar snabbt och intuitivt. De båda motiven är hämtade från Aikidons rörelser och
uttryck. Pia utgick från bilderna och integrerade passande tecken.

Kimeru 決める betyder ”Att bestämma sig”.
ArtPrint, papper: Hahnemühle, German Etching 285 gram. Archival pigment print

Ki no nagare 気の流れ är benämningen på tekniker utförda i flytande form.
ArtPrint, papper: Hahnemühle, German Etching 285 gram. Archival pigment print

Pia Moberg & Carl Stenmark
CCarl fick fria händer att med akvarell illustrera tre uttryck som alla har gemensamt att de
anspelar på det fördolda, det kraftfulla som inte alltid syns – och det röda bandet som i japansk 
folktro förbinder människor med varandra. Här symboliserat med ett rött tåg.

Himetaru chikara 秘めたる力 ”Den dolda kraften” valde Carl att illustrera med en maskros
som tar sig upp ur asfalten.
ArtPrint, papper: Hahnemühle, German Etching 285 gram. Archival pigment print
Storlek: A4, A3

MMichi no en 未知の縁 ”De band [mellan människor] som ännu inte knutits” har illusterats
med en rad möten på en tågstation.
ArtPrint, papper: Hahnemühle, German Etching 285 gram. Archival pigment print
Storlek: A4, A3

Kokoro no kaiwa 心の会話 ”Innerliga samtal” tar oss rakt in till hjärtat av en japansk Izakaya
(restaurang eller tehus).
ArtPrint, papper: Hahnemühle, German Etching 285 gram. Archival pigment print
SStorlek: A4, A3

Pia Moberg, Patrik Jonsson & Carolina Claesson
I ett nyss påbörjat projekt undersöker Pia och Carolina hur man kan lyfta fram de japanska
tecknen på olika metaller som koppar, aluminium och mässing. Etsningstekniker och
elektroformning. Patrik experimenterar med hur man med olika träslag kan rama in,
förstärka och lyfta fram kalligrafin på metallen. Original.


