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Kroppsnära tjänster 
en pågående undersökning av affektivt kroppsrellaterat arbete 

’Kroppsnära tjänster’, fysikalitet ligger som grund i ett utforskande av beröring, 
intima studier i rörelse, kontakt och kroppen som vara. Verken i projektet utför 
och efterliknar gester av läkning, de väcker tankar kring intimitet och vård-politik, 
samt relationen mellan kropp och psyke. De är ett försök att spänna en lina mellan 
behag och obehag. Ta hänsyn till kroppsomsorgens arbete och samtidigt synliggöra 
komplexiteten av vårdande. De rör sig kring ord som affekt, kontakt, fysisk kom-
munikation och blick. 



Weight duvet 

Deltagande performance
Uppfört första gången 2017

Weight duvet, tyngd täcke. Objektet används i vårdsammanhang, för att 
bekräfta kroppen; vart den börjar och vart den slutar. Ett objekt där vikt 
fungerar som lugn. I det här deltagande performancet uppmanas betraktarna 
att lägga sig på en säng för att få min kroppsvikt över sig, då jag lägger mig 
på dom. Var och en får själv bestämma tidsomfattning. Jag blir till ett objekt, 
som i sin befintlighet ersätter den omfamnande kroppen, och erbjuder min 
kropp, mina andetag och min vikt för att omsluta tiden. Jag erbjuder betrak-
tare att stanna upp och uppmärksamma vart dom börjar och slutar, vart deras
gränser går, vilka gester som kan ersättas med vad.

Verket har uppförts på flertal platser, i olika kontekxter och konstallationer. 















Care as choreography

Rumsinstallation; 3 kanals video loop, 2 kanals ljud loop, skulptur och rörelse. 

Komplexa, intima studier i rörelse, gest och handlingar, mestadels tyst, acku-
muleras som ett privat kroppslig lexikon, betraktas inifrån och ut, utifrån och 
in. Kroppsspråk - en nyckelkomponent - är trots allt fysisk kommunikation. 

Installationen försöker kommunicera ett samspel mellan kroppar. Mellan ob-
servation och öppenhet, men också voyeurism. Till synes uttrycks icke-verba-
la interaktioner, dagligt utövande, positioner som byter plats, implikation och 
anseende . Det metaforiska skuggspelet efterliknar gesterna av läkning, och 
arbetet vill synliggöra en intim hälsopolitik.

Länk till video: https://vimeo.com/215428741
       ljud: https://soundcloud.com/alva-willemark/care-as-choreography-ljudtext













    Mapping touch 

Installation; arkiv av fysikalitet; objekt, video, varierande material. 

I sökande efter referenser till olika typer av beröring har jag via ”Kroppsnä-
ra tjänster” besökt en rad yrkesgrupper inom kroppsrelaterat arbete, provat 
på mängder av olika behandlingar och spenderat timmar av att försöka lära 
känna min kropp och kartlägga beröringen. Nedan följer exempel på objekt 
och video material som är delar av erfaranheterna/processen och mitt arkiv 
av fysikalitet, som sammansatts i installationen Mapping touch.
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    Care, 
    cure,
    curious 

Performance

Performancet är text, ljus och koreografi-baserat och leker med publikens 
perceptioner, och berättar på ett fragmentarisk sätt om människokroppen - 
den individuella såväl som den sociala kroppens.

Jag kontrollerar ljuset och berättelsen genom att pendla mellan dominans 
och omfamnande. Publiken sitter i två rader motsatta varandra, med en gång 
däremellan. Upplevelsen är ceremoniell men också utsatt och utlämnad då 
publi- ken inte är beredd på vad ceremonin kan innehålla. Under dom cirka 
30 minuterna av fragmentarisk text som pågår som rinnande vatten genom 
mig och mina rörelser, är publiken dessutom antingen upplyst av ljus, blän-
dad eller oförmögen att se alls på grund av totalt mörker. Vid tre tillfällen 
interagerar jag fysiskt med publiken genom att; fördela sugtabletter, droppa 
olja i deras händer eller bara be dem att röra vid mig;”touch my hand, touch 
my arms and fingernails , come into me, entwine your hair with mine.” Till 
sist blir jag (som kropp och närvaro) en del av den kollektiva intimiteten inuti 
och utanför rummet. Jag vill i det här verket undersöka skapandet av tillhö-
righet och gemenskap - ett fysiskt delat ansvar.









The open body     
it is a body that constantly alters itself     
it has been unsealed 
touched
transilluminated
transformed
twisted

there were dreams of the strong body of society
-trusted 

conclusion; Compulsive
excessive mimicry,
congenital habits

One experiences at first with astonishment
one shuts oneself up in ones own disagreement

This is the Self violence 
Investing oneself, without saving
A resource that can be exported            
without duty
A generally safe value      
drifting

...and you no longer know 
smiling, fury, assessments     
exaggerated, poor
you’re in the world that is left unheard
face to face with your own inconsistency 
unable to march.

Repression moves faithless, further down, 
to a border between body and mind          
sluices to pleasure get blocked,
forced to resort new boundaries 
Flaws
Flaws
Flaws

It debouches, creating a narcissistic injury
One has stopped eating
closed the body from inside 
chronic - meaning; of time
there is no cure 
You have opened your mouth - inwards.   
 
    
This humiliation and betrayal - can upset ones limitless 
resource economics,
reverse it
turn everything of. 
A destructiveness, destroys the sensuous and bodily identity 
However, at first  
-what an incredible freedom. 
Enjoy!                      
or fail
language or expressions of passion; hampered          
The disease is so much more severe
The desire - curbed, and it attacks violently each cell. 
There is the The regulated body
the disciplined
the constructed,                                 
The body of pain and disease
(of faith)

Tainted, 
traded
threatened    

conclusion; Compulsive comparison  

You lose, 
or you choose
a cohabitation that well conceals the lack - 
For example: the terrible pain in ones tummy. 

Unattainable ambition, has taken place of passion
This unfamiliar wound 
Erratic - always
Unavailable - others
Misunderstood - a lover …..
Distracted
Discreet
Destroyed
Worried
or, attaches oneself proud, at what one doesn’t have
in the absence
remains to seek another way.

and 
Keep up reactions
in fact - the central.
A package increased confidence
stimulates.
Moves toward us   
- not at all
The threshold of pain
rises
or
likely
squeezes adequate pulse

except 
except 
except 

A voice to strong
An incomprehensible speech
A deviant behavior   
A suffering through its own contempt
its own compassion
its heavy charity
 but, underneath - it is fur less 

—- pause ——

Gesticulation
facial expressions
again disease
again pain
madness
refusal 
to eat
silence
rituals
All of them never passes this language built on words
still in the same conversation with its surroundings
Call to arms !

The ear will open, if the body loses foothold
One suddenly remembers everything one ever eaten   
Challenges the natives security
The repressed explodes again 
lead in last instance to walk over the limit, 
and one find oneself in a foreign land
There, are no more prohibitions
Anything
to be possible.
The exile
a breakup of the former body
establish itself          
ready for anything

But you stumble on new words   
find yourself in this other language to be a fearless 
conversation partner  
A singing exercise
in hallucination reels words constructions
ones unawareness does not live in ones mind
ones language does not embarrass 
It bypasses instincts, with silence

The body - a miracle that welds all the pieces together
connected to everything
Weightlessness, even in the heritage infinity

..if you open your arms now, outwards…

       
Your heart, means sense, goodness, Love, uprightness
Your blood represents kinship
Your tongue is language and relationship

Your body - a bearer
The foundation of citizen’s self-perception
Jesus path to God
A tool 
    
They say; motion receivable, defines the map
one child dies
another survives
and  Even breathing is an exchange

You are in a queue, for soft soul.
awaits tactile thoughts
captures, A new desire 
Touching Pain
Think ; longing

Light strokes do not include the tissue.
Reduces distance -yes
Senses in the skin exposes integrity
waves sensitively the communication
embedded in recipes
waves 
waves 
waves 

You are looking for a tool that has no requirements
A feat that seems to allow light rain
Incrementally body parts, of meaningful units
one touches the body
again recalls, a piece of sleep
Finally experiencing intense awareness
to exist is beneficial

knowing
glowing 
showing

conclusion; complete presence
Would one be a cat, one would purr ….

Inside, included,
but to clear own decisions is discouraged, 
voices claiming. 
Paid by similarities
Prevailing judgments involving history,
others policies which enabled pathways
or hope.

care, 
cure, 
curious. 

touch my hand
touch my arms and fingernails 
come into me, entwine your hair with mine 

this
is the physical body
the uncertain, requesting, wistful   
the body of communication 

it is the contract of Pleasure
(without happy endings)
differences are maintained disguised,    
conditions creates a room of our own 

still, with windows facing the street, frames
The trauma of being seen
You be reflected in paper mirrors
Allowed in breaths, pulsates 
practicing the movement, the words
attempting provocation 
Captivates positions
indication; longing. 
awaiting:  inhale
exhale
inhale
exhale
gazes is taken in
their eyes having sounds

consciousness
cut it
conquer

The body - an alienation
The leap to ”your body”and you project yourself 
into the physical world

  
It happened. 
Next to undulating hair as backscene
someone saw through, and you again - touched
Gradual
The skin;  simple
Course you were terrified, you were never educated 
how to use this love 

Blood flows abreast   
history transformed. became a long caress 
language embedded,
waves
waves

Mind on warmth, I like that
Your hands dives selectively, more clear, in
something else.
admit
admire
admonish

Motionless, we protect this space 
between us and the world
the closer we get, the less room it has to tear  
sustainable 

You are part of the Choir now - breathe!



Vital hand 

2016
video installation, Platform Gallery, Stockholm
Filmed and installed in the gallery toilet.

KROPPSNÄRA TJÄNSTER; VITAL HAND

video installation 
Filmad och installerad på Galleri Platforms toalett, Stockholm. 



    
Room 205

Installation och deltagande performance

Som en gest av köpbara kroppsnära tjänster utförde jag tre valbara handlingar 
inne i ett tillfälligt rum, i vilket tyg utgjorde väggarna. Det var installerat i en 
mörk källarlokal och belystes inifrån vilket skapade scener av skuggor från 
utsidan och var ett deltagande performancet (ett möte mellan mig och delta-
garen) inifrån. De handlingar jag utförde beskrevs i termer av positionering 
av mig och deltagaren, i relation till rummet och dess innehåll. 

Performancet var en del av grupputställningen ”Extra ordinary life center” 
och pågick under 4 kvällar då utställningen var öppen. Del av utställningen 
var att vi drev ett hotell i utställningens lokaler. Under den tid då utställ-
ningen inte var öppen för allmänheten, utan enbart för gästerna på hotellet, 
erbjöd jag speciell rumsservice i gästernas hotellrum, exempel; 

”Morgon tjänster: torsdag, fredag och lördag 10.00-11.00: 
Morgontvätt, påklädning. Möjlig hjälp med matning till den serverade frukosten.” 





Du ligger på en bänk - Jag kommer att stå bakom dig,
 två händer på ditt ansikte, som rör sig.

Du sitter på en stol - Jag kommer att stå bakom dig,
två händer på ditt huvud, som rör sig. 

Du sitter på en stol - Jag kommer att sitta framför dig, 
två händer på dina naglar och händer, som rör sig. 

Du ligger på en bänk - Jag kommer att stå runt dig, 
två händer rör sig
  På din rygg, ben och fötter. 
  På din bröstkorg.  
  På dina armar och händer.

 

Du sitter på en stol 
- Jag kommer att sitta nedanför och stå runt dig, två händer 
på dina fötter och överkropp, som rör sig. 

- Jag kommer att stå och sitta runt dig, två händer på din 
kropp, som rör sig, lyfter. 

- Jag kommer att sitta bredvid dig, två händer framför ditt 
ansikte, rör sig.  
Du lyssnar på mina instruktioner.

1

2

3

You lie on a bench - I will stand behind you,   
two hands on your face, moving.

You sit on a chair - I will stand behind you,   
two hands on your head, moving.

You sit on a chair - I will sit in front of you, 
two hands on your fingernails and hands, moving.

You lie on a bench - I will stand around you, two hands
  On your back, legs and feet, moving. 
  On your chest, moving. 
  On your arms and hands, moving. 

You sit on a chair 
- I will sit below you and stand around you, two hands on 
your feet and upper body, moving. 

- I will stand and sit around you, two hands on your body, 
moving, lifting. 

- I will sit next to you, two hands infront of your face, moving. 
You will listen to my instructions.  

1    

2

3

KROPPSNÄRA TJÄNSTER 

Den här akten inkluderar fysisk 
kontakt. Välj en av dom tre tjänsterna, 
alla pågår mellan 10-30 minuter. 
För att boka en tjänst kontakta mig 
på 0704547217 
eller besök kroppsnära tjänster i 
källaren och invänta service.  
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KROPPSNÄRA TJÄNSTER 

This act includes physical contact. 
Choose one of the three services,  
each of them  takes around 10-30 
min. To order a service contact 
0704547217 or visit kroppsnära 
tjänster in the basement.
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This act includes physical contact. 
Choose one of the three services,  
each of them  takes around 10-30 
min. To order a service contact 
0704547217 or visit kroppsnära 
tjänster in the basement.

Kroppsnära tjänster special room services. 

Morning service: Thursday, Friday and Saturday 10.00 - 11.00 
Morning wash and dressing. Possible help with feeding 
along with breakfast.

Evening service: Thursday and Friday 22.00 - 23.00 
Undressing, help with sleep onset; tactile touch or bodily weight.

Saturday evening: 22.00 - 23.00
Aperitif companion. 

If these times do not suit, please feel welcome to visit 
Kroppsnära Tjänster during opening hours, Wednesday- 
Saturday 17:00 - 22:00

Have a nice stay,
Kroppsnära tjänster 
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Morgon tjänster: torsdag, fredag och lördag 10.00-11.00:
Morgontvätt, påklädning. Möjlig hjälp med matning till frukosten. 

Kvälls tjänster: torsdag och fredag  22.00 - 22.00:
Avklädning. Hjälp med insomning; taktil beröring eller kroppsvikt.

Lördag kväll: 22.00 - 22.00:
Fördrinkssällskap.

Om tiderna inte passar är du välkommen att besöka Kroppsnära 

Tjänster under öppettid onsdag-lördag 17:00 - 22:00

Ha en trevlig vistelse,
Kroppsnära tjänster
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Touch -

camouflaging the contract of pleasure 

Video och Performance

Två personer ligger nakna men kamouflerad av naturen i ett badkar, avslapp-
nade och njuter av vattnet och tångens beröring längs huden, händerna som 
kramar sjögräset mot benen. Lukten av hav; skarp ganska motbjudande, vag-
gar den romantiserade nakna kvinnliga kroppen. Erotiserad av nakenhet och 
samtidigt omdirigerad av självabsorberad njutning.

Verket försöka väcka känslan av njutning och samtidigt äckel, pratar om 
kvinnlig sexualitet, som sprungen ur naturen men också så skamfull och ful. 
Vid en djupare anblick är det också ett försök att prata om skönhet, skönhets-
behandling och ett kamoflerad närhetsbehov. En ganska direkt dialog med 
Betriz Preciado’s bok Testo Junkie. 







We sit on the floor, our bodies in a circle - listening

my rules
and ours
a truthful ensemble
contains
several bodies in the same
we have the carrying as service 
or disservice
nearness to
alive -ing or survive -ing

we have the injured leg; eating time
the chemo; prolonging life
recommended sunflower seeds to contact the unwilling 
resting as responsibility
for two,
or several

One moves forward, finalization moves towards another 
one is growing, one is languishing
 - both to reduce, the mass 
Pay attention to your breathing
everything already is
and this is NOT a meeting

we tell about water, enveloping bodies
cats
as company or partners
legs kept slowly   shake, the heavy innerness 
where do we meet
a question

what meant by the word softly ?

hands lifts the arm
to replace the dressings 
suddenly loosens the latch
the movement starts in stillness 
outlines returns the body

question, again
as to where it all began,
 what everything leads to

we mention ....shifts in perceptions of a movement
vibrate, repeat, surround recreate
the physical experience 
the softness
suddenly loses its meaning 
due to repetition
start over

We sit on the floor, our bodies in a circle - listening

We have expressions that are cut up
and changing direction; Ömtålig, öm-tålig, öm tålig. 
we mention.. carry, lift, pull, close, press.
I get up to stand beside you,
I sit down so I can sit next to you.

tactile
the body understand where it is found.

unsatisfactory can be mistaken for hunger. 
my mouth around your ear - still 
breathing

What can be said
how close to an interplay of order

if I put my ear in your mouth

it leads to an exchange 
for what is not ?

talking and turn
calls to choreography
uses the terms
vibrate, repeater, surround.
selecting a distance that reflects your feelings 
also
 - the importance of committing.

> excerpt from 
   ‘Care as process ; 
   notes from a conversation’

Care as process



Pleasure box

Deltagande performance
Ett samarbete med Alexander Höglund 

Ett bakbord och en ugn var placerat i galleriet under öppningen av utställningen ”it felt so good up there”. 
Doften av kanelbullarna som Höglund bakade spred sig i lokalen och för varje plåt som var klar ringde en klocka. 
Jag var placerad mitt i galleriet vid ett bord som plåtarna levererades på. Betraktarna fick självmant, och när 
som helst, sätta sig bredvid mig för att bli matade med kanelbullarna från min hand. 



Commit care

video installation 

Min mamma har alltid haft en speciell blick, den ser inuti en. Eller åtminstone tror den sig göra 
det. Den borrar sig in, med någon form av skuldkänsla. Skuldkänslan sitter i hennes ögon. Dom 
vill att jag öppnar mig, vill bära allt ont inuti mig för att bli förlåtna, för någonting jag inte förstår. 
Kanske för att det egna ontet gör mindre ont om dom koncentrerar sig på mitt. Hur som helst 
tycker dom så synd om mig att jag förstått att i mig måste någonting vara väldigt fel. 

Video verket som består av två kanaler är placerade mittemot varandra. Där tittar vi in i varandras 
blick. Min mammas ögon ser sådär på mig, och jag försöker ta emot blicken, försöker spegla den, 
härma den. Frågar mig om den är ärftlig, om min blick ser med samma skuld in i min dotters 
ögon. Ljudet i verket är min röst när jag filmat mamma, jag ber henne titta sådär på mig, sådär 
som hon brukar göra. 

”….titta mer på mig som du brukar göra när du frågar hur jag mår.. […] .. det känns liksom som 
att jag har gjort nått fel, som att du försöker få fram någonting ur mig..” 



KROPPSNÄRA TJÄNSTER; DOCUMENTATION EXPLORE THE CHOREOGRAPHY OF ALEXANDER TECHNIQUE

2016
video dokumentation, Stevens workspace, Stockholm 

The workers 

Video 

Dokumentärt material; taktil-massage, 
erotisk-massage, Alexander teknik,
klassisk-massage, personligt assisterande, 
manikyr och friserande.  

video och ljud av intervju och utförande 
av vederbörandes kroppsnära tjänst verk-
samhet. 

Alexander teknik, Steve, Stockholm >

”Stand up in a way that you don’t usually 
stand up!...” 



KROPPSNÄRA TJÄNSTER; THE WORKERS 

2015 (two examples)
documentary material, conversations
audio, video and text. 

Erotisk-massage, Nina/Olga, Berlin 

”Women never come here...” 

Taktil-massage, Marie, Umeå 

”Det är omöjligt att  beröra någon utan att själv bli 
berörd...” 



Selling a service 

Performance 

Under en julmarknad  med konst och konsthantverk 
sålde jag tjänsten ”läpp pumpning”. 



Documentation explore choreography of self touching  
video 
KROPPSNÄRA TJÄNSTER; DOCUMENTATION EXPLORE CHOREOGRAPHY OF SELF TOUCHING

2016
video dokumentation, studio, Konstfack, Stockholm 



Documentation explore cuddle with chair
video 

KROPPSNÄRA TJÄNSTER; DOCUMENTATION EXPLORE CUDDLE WITH CHAIR

2016
video dokumentation, studio, Konstfack, Stockholm 



Documentation explore touching the wall
video 

KROPPSNÄRA TJÄNSTER; DOCUMENTATION EXPLORE TOUCHING THE WALL

2016
video dokumentation, studio, Konstfack, Stockholm 



KROPPSNÄRA TJÄNSTER; INTRODUCTION PIECE

2015 and 2016
Performance Tactile massage, Open house, performed at different locations

Introduction piece 

Performance 

Jag ligger på en massagebänk, i ett rum med dörren halvöppen ut mot resterande utställningslokal. I rummet står uppställda 
stolar för publik omgivande massagebänken. En kvinna kommer in, ger mig en klassisk massage i 60 min,  vi säger ingenting 
till varandra. Rummet är tyst förutom några små viskningar och halv-obekväma kroppar som vrider sig på stolarna. ”Är det 
här på riktigt?” hör jag en röst viska. När massagen är över går kvinnan ut. Efter ett tag, lämnar även jag rummet. 


