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Sara Arrhenius
Rektor Kungl. Konsthögskolan.

sinnena och gör oss uppmärksamma
på erfarenheter som inte är tillgängliga för oss i vardagen. I flera verk
artikuleras också en stark medvetenhet om att vi står i en brytningstid
där det mesta står på spel och vi måste
på avgörande sätt förändra vårt sätt
att leva och vårt sätt att förhålla oss
till allt levande. I det ögonblicket så
blir, för mig och hoppas jag för utställningarnas besökare, våra studenters tro på konsten och engagemang
för att uttrycka och gestalta världen
genom konst, en stark källa till hopp
och kraft.

BFA

det förödande kriget i Ukraina har
styrkan i det gemensamma arbetet
blivit väldigt påtaglig. Snabbt mobiliserade sig skolan till handling
och ledning; kollegium, förvaltning,
forskare och studenter ställde upp
för att hjälpa utsatta medstudenter
och kollegor, och öppnade skolans
dörrar för ukrainska studenter, lärare
och forskare. Samtidigt, i kontrast
till viljan att hitta det gemensamma
och möjligheten att tillsammans dela
kunskap, finns fortfarande erfarenheten av pandemins isolering kvar
som en skugga. En svår erfarenhet
som också, paradoxalt nog, gav våra
studenter en ovanlig möjlighet till
att arbeta koncentrerat, i enskildhet.
Något som jag tror man ser speglas
i verken i årets avgångsutställningar
genom starka, ambitiösa och omfattande enskilda presentationer.
På Kungl. Konsthögskolan är avgångsutställningen en integrerad del
av vårt lärande. Genom utbildningen
återkommer också utställningen, i
olika former, som en bärande del i
vår pedagogik. Därför har vi valt ett
format för vår avgångsutställning där
vi inte bjuder in en extern curator att
välja verk och gestalta utställningen.
I stället formar studenter, lärare och
skolans producent tillsammans utställningen, utan föregivna teman.
Något som också understryks i våra
BA-studenters utställning, som inte
har någon övergripande titel. På det
sättet är våra avgångsutställningar i
mycket en handfast övning i att göra
en utställning, en möjlighet att testa
relationen till medutställande konstnärer, institution, rum och publik.
Möjligheten till att pröva konstnärligt
uttryck, metod eller teknik är en avgörande aspekt av konstutbildning.
Att vi valt det formatet för våra
avgångsutställningar gör att inga
aspekter av studenternas arbeten understryks eller prioriteras till förmån
för andra. Utställningen blir en öppen
mönstring, en möjlighet att se den
konstnärliga heterogenitet som är en
stark drivkraft i skolans pedagogik.
I år ser man hur måleriet har en stark
och självklar plats. Men det finns
även ett påtagligt engagemang i det
fysiskt påtagliga och i det materiella
i skulpturala arbeten. Vid sidan av
de etablerade uttrycksformerna, som
till exempel måleri, skulptur, rörlig
bild, har skolan de senaste åren utvidgat sin undervisning mot performance
och ljud, för att svara mot en utveckling i konsten. Det är också tydligt i
de verk som visas på våra avgångsutställningar att det finns ett intresse
att pröva dessa uttrycksformer, framför allt i hybrida gestaltningar där
olika material, tekniker och konstnärliga uttrycksformer möter varandra.
Vargtimmen är titeln på MA utställningen på Konstakademin. Ordet
för inte bara tankarna till gryningstimmens demoner, utan också till
olika tillstånd av förändring och transformation. Ögonblicket mellan sömn
och vakenhet, ljus och mörker, liv
och död. Skiften som också skärper
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Vad är en konstskola? Svaret du får
beror på vem du frågar och varifrån
du betraktar skolan. För våra studenter är det en början, en plats för
lärande, en möjlighet att utveckla sitt
skapande genom handledning och genom arbete i ateljéer och verkstäder.
För våra lärare är det en arbetsplats
där man under några år utvecklar
sin pedagogik och sitt eget skapande
utifrån sin konstnärliga inriktning,
i mötet med studenter och kollegor.
En annan utkikspunkt är längs skolans tidsaxel som visar en tradition
som bär en tung last av konstnärliga
praktiker som formulerats och omformulerats genom århundraden. En
annan konstskola visar sig om man
lägger ett snitt ner i nuet och ser till
vad som görs här i dag. I det horisontella perspektivet är samspelet med
andra aktörer och kunskapsområden
tyngdpunkten, snarare än skolans
egen historia. Som rektor känner man
ofta att en konstskola kränger och
vrider sig vilt för att undkomma ensidiga bestämningar. Just denna ovilja
att låta sig beskrivas ensidigt är också
en konstskolas främsta styrka. Den
blir till i en förhandling mellan olika
konstnärliga perspektiv och förhållningssätt. En förhandling som
aldrig är – och inte heller ska vara –
utan friktion.
Går det att ta ett steg bakåt, utanför den här förhandlingen och
konstnärliga heterogeniteten och få
en sammanhållen bild vad Kungl.
Konsthögskolan är och gör just nu?
I skolans vision, ett kammarspel som
skrevs 2018, finns några riktmärken.
Där skriver vi om nödvändigheten
av experiment och nyskapande, om
konstens frihet och möjligheten för
varje student att själv forma sin egen
konstnärliga väg. Men där understryks också glädjen i ett gemensamt
kunskapssökande som formar rum
för möten och genererar ett energifält
som möjliggör att helheten blir större
än delarna. I den miljön, som vi alla
på skolan lever i, återkommer vissa
ord med stor envishet i våra samtal –
hållbarhet, inkludering och omsorg.
Det finns en stark vilja att skolan ska
bli en plats som kan härbärgera det
konstnärliga skapandets ömtålighet
och hitta vägar att verka konstnärligt bortom planetär förstörelse och
exploatering av det levande.
Ett förhållningsätt som de senaste
två åren varit närvarande i skolans
övergripande arbete som institution,
men också i våra utbildningar och
kurser, är att hitta former för gemensamt arbete och skapande. Hur kan
vi hitta vägar så att alla på skolan kan
ha inflytande på vår framtida inriktning, hur kan vi artikulera oss tillsammans, hur arbetar man gemensamt
som konstnär? Det här är ett arbete
som inte nödvändigtvis kommer till
uttryck i verken på avgångsutställningen. Snarare skapar det en plats
som stöttar och möjliggör konstnärligt arbete och stärker skolan som ett
meningsfullt sammanhang för fler.
Nu när vi i detta ögonblick står inför
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Erik Sandberg
arbetar på Marabouparken konsthall
och har producerat årets kandidatutställning i samarbete med Lars Hammarström, lektor i skulptur vid Kungl.
Konsthögskolan, Sophie Tottie,
professor i fri konst med inriktning på
teckning och måleri vid Kungl. Konsthögskolan samt Lina Bjerneld, lektor
i måleri vid Kungl. Konsthögskolan.
Texten är sprungen ur arbetet med
utställningen och möten med studenternas konst under våren 2022.

i ett par hörlurar, det är det malande,
meditativa tillståndet som fascinerar.   
Känslan av att lägga märke till
någonting som ingen annan har sett
kan annars stanna tiden. Ett mönster
där vi inte trodde att det skulle finnas
något. En djupare innebörd i ett objekt som för någon annan är mondänt
och tråkigt. Ett förnimmande som får
associationsbanor att spinna i väg.
Fenomenet är lika viktigt i skapandet
som det är i betraktandet av konst.
I utställningen finns verk där
blicken riktas inåt, mot det egna
jaget, den plats där den egna identiteten skymtas. Där livets lust, begär och
åtrå blandas samman med viljan att
skapa konst och begäret att uppleva
den. Där konsten blir ett slagkraftigt uttryck för allas rätt till sin egen
kropp och de upplevelse av världen
som konstnären vill dela.    
Det är svårt att finna ett övergripande tema för en avgångsutställning
där så många olika uttryck, konstformer och metoder ska samsas. Kanske
är det just bredden som är det temat,
det som för ihop samtliga utställda
verk. Att förenas i det som skiljer sig
åt. En hyllning till mångfalden och
ett bevis på den multitud av konstnärliga uttryck som gror i konstskolans
mylla. Det är för mig minst lika svårt
att säga vad konst är eller vad konst
bör vara, men för mig finns det upplevelser som bara går att få i mötet med
konsten. Det är en ynnest att få vara
en del av en utställnings framväxt,
där 18 distinkta konstnärskap samsas
och finner kopplingar och kontaktytor som ständigt ger upphov till nya
läsningar.   
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Många av oss vaknade i februari till
vad som kändes som en ny värld, solen skymtade efter två år av pandemi,
världen öppnade upp, men lättnaden
blev kortvarig. I skrivande stund har
invasionen av Ukraina pågått i en
månad och miljontals människor är
på flykt. Precis som de senaste åren
har präglats av sjukdom kommer
detta år oundvikligen att stå i krigets
skugga, oavsett hur länge aggressionerna fortgår.
Jag tänker inte uppehålla mig för
länge vid detta, katastrofen är för stor
för att i denna katalog kunna skriva
något betydelsefullt, men det finns i
utställningen beröringspunkter och
kontaktytor som närmar sig ämnet.
Ett tema som återkommer i flera
verk är flykt och gränser. Flera av
konstnärerna utforskar flykt genom
sina egna, sina föräldrars eller andras
upplevelser. Vissa berättelser eller
erfarenheter kan tyckas omöjliga att
beskriva eller förmedla med ord.
Hur hanterar vi upplevelser som inte
är våra egna men som har och försätter att prägla våra liv? Svaren kan
vara att närma sig dessa upplevelser
genom konstnärligt utforskande och
gestaltande. I mötet med konsten verkar företeelser som känns obegripliga
om inte bli fullt förståeliga så åtminstone förnimbara.
Det finns verk som i utställningen
tycks främmande inför det som
borde vara bekant. Ibland till och
med främmande inför det egna jaget.
I mitt huvud uppstår igen den märkliga tidsuppfattning som har präglat
mina sinnen under pandemin. Tiden
har ömsom stått helt still, för att
sedan rusa förbi. Två år har gått mig
förbi utan att det märks, andra dagar
tar två år att ta sig igenom. Jaget
är stelt och sedentärt medan jorden
fortsätter att snurra.
På flera håll i utställningen tecknas upplevelser och självbetraktelser
som jaget inte alltid känner igen. Det
rör sig inte alltid om det som den
ryska litteraturvetaren och formalisten Viktor Sjklovskij kom att kalla
främmandegöring – då ett bekant
vardagligt fenomen eller objekt genom språket görs främmande – utan
i stället om en faktisk distorsion av
det bekanta. Likaså finns det verk
som söker efter det bekanta i det
främmande. Eller de verk som ser det
vackra i det hemska, det groteska,
och vice versa. Vi möter alltså konstnärligt undersökande kring det extra
i det ordinära.
Sammanhang där tiden upplevs
som avstannad – som museisamlingar
och arkiv, arkeologi och taxidermi
– har fungerat som inspiration eller
metodologisk grund för några av
utställningens konstverk. Konstnärerna förmedlar känslan av att försättas i kreativ trans, en situation som
upphäver tiden och som går att finna
både i arbetet med verken och i betraktarens möte med dem. Det spelar
mindre roll om det är den rytmiska
rörelsen i en framväxande skulptur,
penselföringen över duken eller toner
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Viktor Berglind Ekman

Sedan en tid tillbaka arbetar jag utifrån en metod som är inspirerad av den klassiska musikteorin Ostinato. Teorin beskriver hur en sekvens av toner och rytmer, ofta i dissonans, har
förmåga att uppfattas harmonisk när man upprepar den. Örat manipuleras av repetitionen
och accepterar det skeva ljudet. I min process översätter jag det upprepade ljudet till metod
eller objekt. Metoden beskriver min process men också min estetik som är manisk, rytmisk
och abstrakt i ett möte mellan människa och maskin.
Ytan är hård, bränd och glansig. I mitt arbete Ostinato har jag använt MIG-svetsen som
en 3D-printer och med den tunna metalltråden skapat en självgenererad struktur med små
veck och konstiga spröt. Lager på lager förs tankarna till tid – fastsvetsad i en stilla rörelse.
I hantverket slipper jag tänka men finner samtidigt en plats för tänkandet. ”Blipp blipp” – nu
öppnas dörren till det okända och odefinierade till rytmen av ett inspelat ljud.

BFA
Ostinato (detalj), 2022
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Viktor Berglind Ekman
BFA

Ostinato, 2022, svetsfog, ljud, stål, pågående arbete, varierande dimensioner
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Marcus Bergman

Det finns en plats. Mellan det levande och icke levande. Här finns ännu vibrationen av
utrotande händer. Skenet av våldsamma blickar. Doften av en sensuell galenskap.
Vid denna plats lever brutalitet och exploatering. Här finns skelettdelar som inte hör
ihop med varandra. Sinnen som inte är i harmoni. En förvrängd uppfattning av det vi
en gång hade.
I detta mellanrum byggs en konstruerad minnesbild av vår gemensamma historia.
Här speglas en inneboende mänsklig drift. Den att omge sig av, och återskapa, det vi
själva utrotat.
Bland de framtida skuggorna av vår dåtid uppstår en vridning. En längtan efter det
som levde. En saknad av dess närvaro. Här är även jag, och gör om allt om igen.
Det finns en plats. Där det vi utplånat existerar i ny kropp. Där sanningen inte längre
finns, utan endast den framtida människans trånande blick på det förgångna.

BFA
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Marcus Bergman
BFA

Ready for skin, 2022, vax, 55 × 40 × 53 cm

10

the bees were shot down from the big brown sticky sky,
it is what it is” breathlessly escaped the tethered throats trudging along the ragged roads,
damn-near-dead, a defeated fleet drags its failing feet,
it is what it is, don’t cry,
let go of the sickly continuously-consulting-the-countdown-clock rope of dread driven
desperation,
your fear fueled fascination with faulty failing fact and partially impartial fabrication,
“it is what it is”,
like a stream of seeping sludge, slithered out from the streamlined telephone line,
like foul fumes falling back from your putrid pipe into the backed up pipeline,

Sophie Brodsky

they fell into the touch starved dirt where tiny shiny worms with their divine evolution,
and the shining, painless futures with their pleasures and liquid resolutions,
tenderly torn but undoubtedly-dead,
pat “it is what it is” onto each other’s throbbing heads,
the last place left on earth:
muddy memories missing more;
shattered shadows of unsung songs;
dazzling displays with nothing to show for – and nothing to go wrong anymore,
permanently preserved stains straining the ill illusions;
long longing long lost love love letters letten go of;
“it is what it is” packed into disintegrating pockets,
experiencing exquisitely elevated rope burn that will not beg on its knees for:
a quacky quick-heal meal deal;
rapid relief;
re-re-regeneration,
or a callously conventional cure – because scars are what they are;
momentary monuments under the mild, mildly moon shaped light,
the belly-of-the-whale-stronghold-delusion caved down on our tired town,
just in time to mercy-drown the disillusioned in a final solid night,
dissolving shackles and crowns,
what a big ol’ bitter borderless bog it is,
to assemble, tremble and mumble “it is what it is” at the world’s last demonstration

BFA
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Sophie Brodsky
BFA

Last Place On Earth (detalj), 2022, installation, fotografi av Sophie Brodsky
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How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the
wretch whom with such infinite pains and care I had endeavored to form?
His limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful.
Beautiful! Great God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles
and arteries beneath; his hair was of a lustrous black, and flowing; his teeth
of a pearly whiteness; but these luxuriances only formed a more horrid
contrast with his watery eyes, that seemed almost of the same colour as
the dun/white sockets in which they were set, his shriveled complexion and
straight black lips.
Frankenstein av Mary Shelley

Moa Cedercrona

På bestämda dagar kommer jag framföra ett längre performance där jag interagerar med tre
dockor. Resterande tid kommer mina motspelare lämnas kvar passiva i utställningsrummet.
Den första, min tonårskärlek Edward Cullen. I boken Twilight jämförs han med den grekiska guden Adonis. Hy som marmor, likblek, iskall och glittrande i solen.
Den andra, musan Alma Mahler. Ofrivilligt blev hon avbildad i form av en sexdocka.
Beställningen gjordes av konstnären Oskar Kokoschka som drevs till vansinne av sin maniska kåthet.
Och så den sista dockan, min alldeles egen kulturman. Alla dessa varningar om sliskiga
kulturmän har haft motsatt effekt. Det enda jag nu vill är att ha en, och jag kan bygga och
programmera honom precis som jag vill.

BFA
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Moa Cedercrona
BFA

Jag pratar förstås om min kåthet, 2022, performance i process, dockor i varierande storlek och material.
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En hög frekvens går genom en metallplåt som vibrerar av det höga ljudet. Det bildas ett
perfekt vackert geometriskt mönster. Det är allt och ingenting.
Ljudfrekvenserna, som ibland låter som en stämgaffel som hittat sin högsta resonans,
fångar tillsammans med vibrationerna en kropp. Pulsen stiger, hjärtslagen ökar. Andningen
blir svårare, drömmarna intensifieras. Hela universum vibrerar och pulserar i frekvenser,
färger har sina och även vi människor (40  –50 Hz).
Frekvenserna alstrades i ateljén på Konstakademien och långt ner i underjorden i kärnreaktorhallen R1 på KTH. Kanske påverkade platsernas atmosfär resultatet? I vilket fall, det
som fångade mitt intresse var inte det perfekta geometriska mönstret. Det var de bristande
resonanserna och det magiska i att ansikten och kroppar bildades i perfektionens ställe.

Leila El Harfaoui
BFA
1933 Hz, 2021, akryl och färgad sand på bomullscanvas, 210 ×125 cm
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Leila El Harfaoui
BFA
Painting with Frequencies, 2021, filmprojektion av flera målningar som skapas av frekvenser, metallfärgad bomullscanvas, stolen vibrerar och spelar 432 Hz
“The tone of the Universe”, 160 ×1125 cm
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Målningen måste få slå rot i en jord som inte är tankens
leva i outgrundlighet, klarna längs vägen
Penseldrag sammanfaller eller inte med ett blomblad

Lisa Horn
BFA
Tyngden och nåden, 2022, olja på duk, 100 × 135 cm

17
Lisa Horn
BFA

Utan titel, 2021, olja på MDF, 21 × 16 cm
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As a child, you said, “your imagination is vivid and absurd”. Having collective gynecologist
appointments for your best friends (a mixture of teddy bears and humans) was second
nature. Cuddle parties mixed with play and group masturbation was just another day in the
neighborhood. You were a constant element of play in every interaction with the world,
and this play led to pleasure and that pleasure led to joy. When suddenly a gaze addressed
itself – bursting our bubble.

Saleen Ife Gomani
BFA
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Saleen Ife Gomani
BFA

The beautiful team behind my short film Charm that was sadly lost when my external harddrive broke last year, 2022, papperscollage, 20 × 30 cm
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Den geometriska formen torus ser ut som en överjäst donut. Skuren på mitten liknar den
ena halvans platta sida en åtta, fast en liggande som Konsums gamla logga. Rockbandet
Endless Boogie använder konsumkringlan på sina skivomslag, och musiken låter precis så
– som en ändlös boogie. Medan jag lyssnar på det repetitiva riffandet föreställer jag mig
scener där människor vecklar ut och viker ihop kartonger. Materialet är dock inte papp
utan någon form av gummi, tillräckligt spänstigt för att bilda en solid kartong men samtidigt mjukt och formbart. En kartong tar exakt en fyrtakt att vika ihop eller veckla ut, och
precis innan nästa runda av samma riff ska ta vid kastas kartongen på ett rullband bland
tusentals likadana hopvikta kartonger och utvecklade gummiark. Det är tomtarnas verkstad
i en evig loop. Det är den liggande åttan, kringlan som även påminner om en rallybana ovanifrån. Jag tänker mig att vartenda element i musiken far runt i formationen och färdas i
båda riktningar som friktionsfria airhockeypuckar. Ibland korsar de varandra i kringlans
mitt som är centrat för all energi som genereras av de kringfarande elementen. Den mänskliga faktorn gör sitt bästa för att efterlikna det totalt kvantiserade men tjusningen bor i att
ingen upprepning är totalt identisk med upprepningen innan och upprepningen efter. Allting är bara nästan likadant hela tiden.

Oscar Kaleva Karlsson
BFA
Endless Boogie (detalj), 2022, blandad textil, 240 × 320 cm
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Oscar Kaleva Karlsson
BFA

Evigheter (detalj), 2022, garn, 140 × 240 cm
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I filmen ser vi en katt som tittar på en film. I filmen som katten tittar på ser vi fotografier av
döda djur spelas upp medan en röst berättar om en man som besöker det ena av två naturhistoriska museer där djuren finns och förvaras i glasburkar. Jag har tidigare besökt ett
flertal arkiv där fotografier och ritningar visar sig vara representativa för det som bevaras. I
detta fall var det inte så. Här krävdes en fysisk kvarleva för att arkivet skulle kunna fylla sitt
syfte. Djurens vävnader går inte att bevara på ett fotografi – den fotografiska bilden är otillräcklig. Utifrån den insikten fotograferade jag djuren för att närma mig idén om bilden som
förvrängning, en förvrängning som kanske har förmågan att ställa sig mitt emellan liv och
död… Väcks den döde till liv av att avbildas? Släcks den levandes ljus av att fångas på bild?
Och på tal om förvrängningar: i arbetet på det här verket har jag tänkt på vad vi bokstavligen ser när vi tittar. Jag undrar vad du ser när du tittar, och vad en katt ser när den tittar?
I verket har jag jobbat med olika lager av seende och bildens utrymme för att skapa en
subjektivitet. Installationen består av en filmprojektion intill ett glasverk med samma mått.
Det är viktigt för dig att veta att glasverket består av 900 bitar, medan filmen består av drygt
2 miljoner pixlar. Om mängden är avgörande för min förmåga att kontrollera ditt seende,
föreslår jag här två sätt att ta emot en berättelse på.

Nicole Khadivi
BFA
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Nicole Khadivi
BFA

Neither an Overview nor a Close-up, 2022, stillbilder från video, FHD video, variabla dimensioner
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En avlägsen yta reflekterar,
skiftar utifrån relativ position.
	  Linjer i en graf skär varandra i separata punkter,
	  visualiserar en kommunikationskedja.
En länkande nod förgrenar,
förankrar vektorer i vinkel.
	  Elektriska ledare i en antenn kopplar till en sändare,
	  pekar i önskad riktning.
	  Fjäll på en vinge reflekterar i en fjärils öga,
	  signalerar i vinkel.
Sänder vid mottagandet.

Johanna Kindahl
BFA
I vinkel (detalj), 2022
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Johanna Kindahl
BFA

Gul signal (detalj), 2022
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Vissa platser och objekt får mig att stanna upp. Det kan vara en huskropp, ett kar eller en
öppen spis. Likt skal går de att öppna och stänga, vrida och vända på, gå in och ut ur. I
mötet med dem uppstår något, ett slags vila och ett stilla tillstånd. Där i mellanrummet vill
jag uppehålla mig.

Elsa Leo
BFA
Väntrum, 2022, olja på pannå, 61 × 61 cm
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Elsa Leo
BFA

Skal, 2022, kopparplåt, 67 × 165 × 34 cm
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Till sanningen!
Vad är sanningen?
Sanningen har alltid bara ett ansikte. Kanske!
I rädsla, i säkerhet
i hunger, i mättnad
i invandringen, i lägret
i båten, i gränsen
i krig, i fred
i kärleken, i ånger
i ensamhet, i vänskap
i tystnad, i tal
i alla aspekter av livet finns bara en sida av sanningen. Kanske!
I konfrontationen mellan ett offer som dödade ett annat offer, finner du sanningen… kanske!
Vem är offret? Jag är offret!
Nej, jag och du är offret!
Nej, vi och dom och ett till offer är offret!
Minnet och glömskan är en väg till sanningen… kanske!
Här bestämde jag mig för att glömma
ordnade minnena
och började från min barndom till lägret till belägringen till ett konstverk där jag gömde
min vision.
Jag såg belägringen, före belägringen och efter belägringen.
I början med konstruktionen av belägringsutrymmet, ner till förlusten
en poet säger att våra förluster är många.
Våra förluster varje dag är
från en person till ett hus till en stad till en identitet
förutom
den strukturella defekten i konstruktionen av min målning.

Fouad Mahammadie

I belägringen! Ja i belägringen!
Mahmoud säger till mig, Mahmoud är min vän,
att nycklarna till överlevnad är många.
En av dom –
jag är fortfarande vid liv!

BFA
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Fouad Mahammadie
BFA

Hunger god, skulptur, lera och järn, 200 × 90 cm
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Om en målning:
Bakom kikaren säger någon ”usch och fy för höga muren”.
I drömmen står jag, men det kan också vara någon annan, inför en icke-mur på en ickeplats. I kikarens sikte syns flertalet färgade stenar, och fogen mellan stenarna. En antydan
till himmel och jord finns också. I mitten brer muren ut sig som ett bälte. Färglagret närmast betraktaren är kikarens mörka ”kanter”, som siktet utgör.
Den så kallade rotlösheten resulterar i ett tomrum av uteblivna möten och berättelser.
Det mesta har jag googlat. Kanske är det därför jag intresserat mig för murar, gränser och
icke-platser, då de bara infunnit sig som drömmar eller skildringar, inte faktiska upplevelser.

Selma Morshedi
BFA
Usch och fy för höga muren, 2021–22, olja på linne, 65 × 200 cm
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Selma Morshedi
BFA

Björk och Till nästa vår, om gud är god, (installationsvy Mellanrummet), 2021–22, olja på linne, 200 × 66 cm (×2)
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Det tama är någonstans där jag inte är.
Där jag är är det vilda.
Det är jag som är det tama.
Jag brukar cykla förbi en hage i skogen. På dagarna går det hästar där. På nätterna vet jag
inte. Ibland hör jag ljud därifrån, då trampar jag på lite snabbare. Jag hör elstängslet som
tickar, och jag håller mig alltid på min sida om det. Jag är inte rädd. Jag vill bara inte titta
in i mörkret.
Nästa gång tar jag med mig polaroidkamera och tittar genom linsen istället. Polaroiden
ljuger inte. Den sker – den är ett material. Det finns inget mörkrumsarbete, ingen kod, ingen
kopierbarhet. Den kommer att visa mig vad som finns i mörkret. Den är inte rädd, som jag.
Den kommer att spotta ut ett foto och utan någons inblandning kommer en bild att
framträda. Det är inte magi, det är bara vätskor och kemi på en väldigt begränsad yta. (Det
är magi). Den kommer att visa mig vad som finns i hagen, i mörkret om nätterna. Det finns
inget att vara rädd för. Bara jag håller mig på min sida om stängslet.

Dalia Omer Tapper
BFA
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Dalia Omer Tapper
BFA

Polaroidbilder, 2022, 8.8 × 10.7 cm, (pågående arbete)
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No Slaughter without Laughter
/Nəʊ ˈslɔːtə(r) wɪˈðaʊt/ ˈlɑːftə(r)
/No slorter without lafter
My videos and installations are like children’s TV for adults. I want to attain that same sense
of wonder and happiness one would experience watching cartoons on Saturday morning as
a child, losing yourself completely in a world where everything is possible. In cartoons there
are no rules, they are a suspension of reality where you don’t have to respect natural laws
nor human limitations – or anything, really. Working around a concept I call “radical happiness” I use humour and laughter as activistic tools to handle the harsh reality we reside in,
trying to combat the depressing sides of human experience.
For most people, the slaughtering of a pig is disgusting. By recreating the slaughterhouse
in textile, video and paint I am trying to walk the line between disgust and intrigue – between
gross and beauty. By reconstructing the scene without actual death and decay, it loses its
grounding in the natural world. Using streaks of paint, sparkly fabrics, and shiny pink and
red sequins to mimic the shiny meat. The pig seizes being a pig, the meat seizes being meat,
the slaughter becomes a choreography that we can’t look away from.
By making everything myself, from scratch, nothing is coincidental when it comes to
colour, size, or level of detail. Changing the look, material and proportionality of certain
objects allows me to enhance the grotesque and surreal and steer away from the natural
to a place somewhere in the borderland between fantasy and reality. I want to cut away unnecessary details and reduce objects to an emojified version of real life.

Alberte Skronski
BFA
No slaughter without laughter (detail), 2022, mixed media instalation, variable dimensions
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Alberte Skronski
BFA

No slaughter without laughter (detail), 2022, mixed media instalation, variable dimensions
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På Marabouparken visar jag bland annat ett verk bestående av musik som kommer inifrån
en av toaletterna på konsthallen. Musiken som hörs är ”Aline” från 1965 av den franske
sångaren Christophe och berättar om en förtvivlad man som ber sin älskade att återvända.
Låten spelas om och om igen och hörs svagt genom den låsta dörren. ”Jag hade ritat i
sanden / hennes milda ansikte som log mot mig / sedan regnade det på stranden / i den här
stormen försvann hon / och jag ropade, ropade, Aline!”

Cilia Wagén
BFA
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Gömselapparat, 2022, engångsmugg, pappersfjäril, träskiva, bockar, lampa, 95 × 140 × 90 cm

Cilia Wagén
BFA

Gömselapparat (detalj), 2022, engångsmugg, pappersfjäril, träskiva, bockar, lampa, 95 × 140 × 90 cm
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Changing Room Eavesdropper
Will I wear this? What would I wear it with? When would I wear it? This colour? This
fabric? This style? Is it me? The intimate experience of standing in a changing room, getting
naked and squeezing your body through polyester is a strange one, one in which you contemplate your new identity in a new garment. Dust and fallen tags and stickers lie in all the
corners of your cubicle, someone before you left empty hangers. You hang up your number
that says you brought three garments into the changing room in case you don’t steal one.
There is a certain perversity in deciding your own subjectivity in a changing room, you can
be full of desire and doubt all at once.
Tired Usherette
Usherettes used to sell ice cream and cigarettes from a tray with straps around their necks in
cinemas and theatres. They were often women who would have to wear a tiny dress and hat
whilst holding them. The usherette tray becomes an extension of the body, carried at the
waist like a heavy pregnancy; the body becomes a vessel to sell things. Through their performativity, the usherettes become like display cabinets.

My works often involve deconstructed and recreated objects found in particular social landscapes so as to reveal their symbolic history. These objects become part of the mise-en-scène
of our more exotic lives. In the collection of sculpted objects clarity often becomes wilted
by collaged assemblage, hierarchies are evened out; high and low symbols befriend each
other and are deviant together. The handmade quality of the sculptures, the slow process of
casting, constructing and firing diverges from capitalist mass-production, presenting actual
commodities as ready-mades is as Walter Benjamin described “the liberation of things from
the drudgery of being useful.”
Dedicated to my grandfather Douglas Payne

Isobel Whalley Payne
BFA

39
Isobel Whalley Payne
BFA

Changing Room Eavesdropper (detail), 2022, glass and transfers, dimensions variable
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Blicken är målningen, inte ögonen, och målningens blick ligger i betraktaren. Det är inte
sammankopplingen dem emellan. Det är upplösningen. När kroppen och tankar samlas
och den omedelbara känslan kommer till ro och tar sats. När spegelbilden låser min blick
och jag ser in i den, ser förbi den, efter något annat. Det är tillståndet och det är så jag vill
att målningarna ska nå fram.
Det börjar om, golvet rensas och målningar ställs undan. Duken mäts med kroppen mot
väggen, skjuts upp med häftpistol. Ramen markeras med tejp, linjerna provas från soffan
med blicken över ytan. En låt ur högtalaren. Färgen späds ut nästan tunn som vatten. Linjerna kräver kolet. Färgen torkas bort med trasan och det lägger sig en skugga som ger en
form att hålla kvar. Handen letar efter rytmen mellan ytor, texturer och ljus/mörker. När
jag målar det sista lagret framträder de andra.

Elin Woksepp Åleheim
BFA
Saknaden, 2021, olja på duk, 70 × 60 cm
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Elin Woksepp Åleheim
BFA

Très bien, 2021, akryl och olja på duk, 70 × 60 cm
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