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7Förord

Det går inte att undvika frågan i en text som skrivs nu. Vad har det senaste dryga 
årets erfarenhet av nedstängning och distansering gjort med oss och vad har det 
gjort med konsten? Om det är något vi bär med oss från tiden med pandemin så är 
det erfarenheten av förlust. Förlusten av gemensamma rum för att skapa och tala 
om konst. Förlusten av gemensamma rum att visa och möta konst fysiskt. Förlusten 
av samtal som äger rum fysiskt och inte över en skärm.

Det som vi förlorat har en förmåga att spöka i våra tankar och pocka på uppmärk- 
samhet. Därför är det inte överraskande att just utställningen varit i centrum för 
samtalet på Kungl. Konsthögskolan senaste året. Den fysiska utställningen är just ett  
av de rum som pandemin har stängt. Utställningen är även brännpunkt i den här 
katalogen i frågan ”Varför gör vi utställningar?” som ställts till årets avgångsstuden-
ter från Kungl. Konsthögskolans masterprogram. Svaren ger en fingervisning om 
både utställningens funktion och verkan som en plats där ateljéns enseende byts mot 
utställningens flerseende. En situation som ger möjlighet till uppmärksamhet och 
delande, men även innebär en förlust av kontroll och en utsatthet. 

Utställningen har en stark och central ställning i Kungl. Konsthögskolans lärande.  
Olika former av utställande används som ett pedagogiskt verktyg genom utbild-
ningen. På så sätt är utställningen organiskt inflätad i skolans lärande och där del av  
en reflekterad kritisk process. Utställningen ger möjlighet att erfara konstverk till-
sammans med medstudenter och lärare i ett sammanhang utanför ateljén. Utställ-
ningen är också en experimentell kunskapsprocess i sig där olika utställningsformat 
kan prövas. Samtidigt tar de flesta av våra utställningar – som t.ex. avgångsutställ-
ningen – plats i ett offentligt rum och är tillgängliga för en större publik. I det öppna 
rummet händer något avgörande. Verket finns inte längre bara i skolans system  
och gemensamma narrativ, utan även i ett större sammanhang som vi inte kan reg-
lera på samma sätt som vår undervisning. Ett publikt rum är heterogent och be- 
folkas av olika sorters kroppar, blickar och föreställningar som samspelar med verket.  
I ett sådant rum får ett konstverk nya betydelser och tillhörigheter och bestäms  
inte längre bara av dess skapare. Som student får man del av andra tolkningar och 
upplevelser av sitt verk. Det är i det rummet av möten mellan skilda erfarenheter 
som en utställning verkar. 

På Kungl. Konsthögskolan har vi en rad etablerade och återkommande utställ-
ningsforum, Galleri Mejan, Mellanrummet, Rutiga Golvet, Rundgång och Avgångs-
utställningen. Vi gör också många andra utställningsprojekt, ofta i samarbete med 
andra institutioner. De erfarenheter som kommer ur det som sker i de här öppna 
rummen är en avgörande del av vår utbildning. Det är rum som både finns på skolan 
och i ett större sammanhang, en dubbel tillhörighet som gör rummen mer hetero- 
gena och komplexa att ställa ut i. Här skapas en plats där utställningen både adres- 
serar skolan och ett större samtal om konst. Ett samtal som inte bara ger oss intryck 
och tankar utifrån, utan där skolan också är med och formulerar konstens fält. De  
utställningar vi gör har en annorlunda tillblivelseprocess än de utställningar som 
görs på konsthallar, museer och gallerier i den bemärkelsen att de är del av ett läran- 
de och ingår i en utbildning. På så sätt utgör de en unik del av utställningslandskapet.

En konsthögskola behöver slutna rum där man kan vända sig inåt i lärande i ett  
mindre sammanhang. Här finns arbetet i ateljé och verkstad, handledningen och 
samtalet mellan studenter. Men det är också avgörande i vår utbildning att vi öppnar  
våra dörrar för omvärlden som vi gör i våra utställningar. Vi har under pandemin 
klarat att hålla våra ateljéer och verkstäder öppna, men vad som nästan varit helt 
stängt är det publika program som är en fundamental del av vår verksamhet. När det  
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inte finns där blir det också fysiskt påtagligt hur avgörande det här rummet är för 
oss. Det förmår förmedla konstens multisensoriska erfarenheter och kan härbärgera 
komplexa upplevelser. 

I stället har vi under ett år varit hänvisade till skärmbundna samtal och digitala  
rum där verken filtreras genom en mallad teknologi som bestämmer och styr upp- 
levelsen av verken. En viktig fråga för konsten och konstutbildningar är vilken roll vi  
vill ge de olika sorters rum – fysiska och digitala – som konsten nu verkar i. I årets 
avgångsutställningar finns ett framhärdande av en materialitet som inte går att över-
sätta digitalt. Men det finns också ett starkt intresse för att arbeta med digitala tek- 
niker och digitala rum. Den rörligheten mellan det fysiska och det immateriella tror 
jag kommer att vara ett genomgående drag både i framtidens konst och framtidens 
konstutbildning. 

Avgångsutställningen har en särskild närmast mytologisk energi som ger den en 
särskild ställning både hos studenter och konstpublik. Hur vi än vänder och vrider på  
den symboliserar den en passage från ett tillstånd till ett annat, från student till yr- 
kesverksam konstnär, från skolans mindre sammanhang till konstlivets större sfär. En  
föreställning som vaktas som en tradition av skolans maskotar lejonet och svinet, 
vars sentens ”In som ett lejon, ut som ett svin” markerar att utbildningen har en bör- 
jan och ett slut. Jag skulle vilja rucka lite på den föreställningen. Idag har vägen 
genom utbildningen dragits om. Våra studenter deltar ofta i sammanhang utanför 
skolan under utbildningstiden eller tar uppehåll i studierna under en period för  
att verka konstnärligt utanför utbildningen. Vägen till konstnärskapet är inte heller 
rak. Våra studenter kommer till skolan från andra kreativa utbildningar eller om- 
råden. Inte heller vägen ut ur skolan är som förr, då man tog examen för att väl utan- 
för skolan ”debutera” som konstnär. Den konstnärliga forskningen har skapat ett 
nytt konstnärligt fält där en möjlig framtida verksamhet för en konstnär kan ske inom  
högskolans ramar. Våra vidareutbildningar skapar tillsammans med forskningen  
ett konstnärligt kraftfält att återvända till under olika delar av ett konstnärsliv. Det 
gör också skolan till en plats som bär på idén om ett konstnärskap som ett ständigt 
pågående lärande. Det är en skola som står öppen för konstnärer under ett helt konst- 
närsliv och som erbjuder ett sammanhang där konstnärligt experiment, nyska- 
pande och lärande är centrum. Det är en skola som säger lycka till och tack till sina 
avgångsstudenter, men som också önskar dem välkomna tillbaka!
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There is no avoiding the question in a text written at the present moment. What has 
more than a year of lockdowns and distancing done to us, and what has it done to art? 
If it there is one thing we carry with us from the time of the pandemic it is the expe-
rience of loss. The loss of shared space to create and talk about art. The loss of shared 
space in which to exhibit and physically encounter art. The loss of conversations that 
take place in person rather than through a screen. 

What we have lost has a tendency to haunt our thoughts and demand our atten-
tion. This is why it is not surprising that the exhibition specifically has been at  
the center of conversation at the Royal Institute of Art over the last year. The physi-
cal exhibition is just one of the spaces that the pandemic has closed. The exhibition  
is also the focus of this catalogue in form of the question “Why do we make exhibi-
tions?” posed to this year’s graduates of the Royal Institute of Art master’s program. 
The answers point both to the exhibition’s function and to it acting as a space where 
the single vision of the studio is exchanged for the multitude of visions of the ex- 
hibition. A situation that creates opportunity for attention and sharing, but which 
also implies vulnerability and loss of control.

The exhibition has a strong and central position in the Royal Institute’s teaching. 
Various forms of exhibiting are used as pedagogical tools throughout the program.  
In this way the exhibition is organically intertwined with teaching at the school and 
a part of a reflective critical process. The exhibition provides an opportunity to ex- 
perience works of art together with fellow students and teachers in a context outside 
of the studio. The exhibition is also an experimental knowledge process in itself, in 
which different formats of exhibiting can be tried on. Most of our exhibitions – like the  
graduation show – also take place in a public space and are available to a wider audi-
ence. In this open space something crucial happens. The work no longer exists me-
rely within the system and shared narrative of the school, but in a wider context that 
we cannot regulate in the way we can our teaching. A public space is heterogenous 
and populated by various bodies, gazes and ideas that interface with the work. In 
such a space, a work of art takes on new meanings and belongings and is no longer 
determined only by its creator. As a student one partakes in other interpretations  
and experiences of one’s work. It is in that space of encounters between diverse expe-
riences that an exhibition acts.

At the Royal Institute of Art we have a number of established and recurring 
forums for exhibitions, Galleri Mejan, Mellanrummet, Rutiga Golvet, Rundgång and 
the Graduation Show. We also have many other exhibition projects, often in collabora-
tion with other institutions. The experiences that stem from what happens in these  
open spaces is a crucial part of the education we offer. These are spaces in the school 
as well as in a broader context, a dual belonging that makes the spaces more hete-
rogenous and complex to exhibit in. Here we create a space in which the exhibition 
addresses both the school and a larger conversation about art. A conversation that 
does not just provide us with impressions and thoughts from the outside, but in which  
the school is also part of formulating the field of art. The exhibitions we make have 
a different creation process than the exhibitions made at art venues, museums, and 
galleries in the sense that they are part of a learning process and an education. In this 
way they also constitute a unique part of the exhibition landscape.

An art school needs closed rooms where one can turn inward in learning in a smal- 
ler context. Here, the work is in studio and workshop, advising, and dialogue between 
students. But it is also crucial to our education that we open our doors to the sur-
rounding world as we do in our exhibitions. We have managed to keep our studios and  
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workshops open during the pandemic, but one aspect that has been almost completely 
shut down is the public program that is a fundamental part of our work. When that  
is not there it also becomes palpable how crucial this space is to us. It has the ability to 
transmit the multi-sensory experiences of art and can also harbor complex events. 

Instead, for a year, we have been dependent on screen-bound conversations and 
digital spaces in which works are filtered through template technology that determi-
nes and dictates our experience of the works. An important question for art and for 
art schools is what role we want to assign the various types of spaces – physical and 
digital – that art now acts in. In this year’s graduation shows there is a persistence of 
materiality that cannot be translated digitally. But there is also a strong interest in 
working with digital techniques and digital spaces. That ease of movement between 
the physical and the immaterial is something I believe will be a pervasive trait both in 
the art of the future and in future art schools. 

The graduation show has a particular, almost mythological energy that gives it a 
special position among students as well as art audiences. No matter how we view the 
graduation show it symbolizes a passage from one condition to another, from student 
to working artist, from the smaller context of the school to the larger sphere of the art 
world. An idea that is guarded as a tradition by the school mascots, the lion and the 
boar, whose maxim “In like a lion, out like a swine” denotes the fact that the program 
has a beginning and an end. I would like to disturb that notion somewhat. Today 
the road through the program has been redrawn. Our students often participate in 
contexts outside of the school during their time here, or take breaks from their studies 
for a period to do artistic work outside of the program. Nor is the road to becoming an 
artist linear. Our students come to the school from other creative programs or areas. 
The road out of the school is not what it used to be either, when one graduated and 
then, once out of school, made one’s “debut” as an artist. Artistic research has created 
a new artistic realm in which possible future work for an artist can take place within 
the framework of the art school. Our continuing education programs together with the 
research create an artistic force field to return to during different parts of an artistic 
life. It also makes the school a place that harbors the idea of an artistic practice as a 
perpetual learning process. It is a school that is open to artists during an entire artistic 
lifespan and which offers a context in which artistic experimentation, innovation, and 
learning are central. It is a school that says thank you and good luck to its graduation 
students, but which also wishes to welcome them back!
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13Introduktion

Arbetet med Kungl. Konsthögskolans 
BA-utställning, våren 2021 på Marabou-
parken konsthall, påbörjades i oktober 
förra året och har till största delen skötts 
av studenterna själva, med viktigt stöd  
från Rut-Karin Zettergren från Kungl. 
Konsthögskolan och Karin Bähler Lavér 
från Marabouparken konsthall, och mig 
när det behövts. 

Det konstnärliga uttrycket skärps i 
arbetet mot en utställning. Studenterna har 
kunnat utveckla sina sätt att arbeta och 
sina uttryck, och de har övat sin uppmärk-
samhet inför egna och andras arbeten och 
kreativa processer. 

Det har varit påtagligt hur ett gemen-
samt ansvar byggts upp och omsatts i prak-
tiken. Jag tror att det kollektiva arbetet har 
berikat det individuella (och vice versa). 
Det har lett till att en samhörighet vuxit 
fram, även om den inte nödvändigtvis varit 
uttalad, som kan bli en bra grund och en 
styrka som kommer att behövas i situatio-
ner som denna, där så mycket står på spel 
för var och en, och där det finns en utsatt-
het och ensamhet mitt i det gemensamma.

Det är värt en tanke att utställningen 
visas just i Marabouparken, som planerades 
och byggdes mellan 1937 och 1955 som  
en rekreationspark för personalen vid Ma-
rabou chokladfabrik. Parken skulle (som  
det hette på den tiden) för evigt upplåtas 
för rekreation till Sundbybergsborna och 
de anställda vid fabriken. Den utformades 
av ansedda landskaps- och trädgårdsar-
kitekter och en konstintresserad direktör 
köpte in skulpturer och målningar.  
Med naturens och konstens hjälp skulle 
urbaniseringens och industrialiseringens 
negativa effekter motverkas. Fabriksarbe-
tarna som hade glädje av parken var till 
största delen unga kvinnor från Norrland 
och Finland.

Vid det här laget hade det gamla  
bondesamhällets tidsuppfattning hunnit  
bli en raritet. Maskinernas tid bestämde 
redan människornas liv och erfarenheter.  
I statens och överhetens intresse anpas- 
sades samhället till en universell syn- 
kronisering av medborgarnas tid, vilket 
samtidigt möjliggjorde den välfärd som  
det nya samhället krävde.

Inte bara den tid som spenderades i 
arbete utan också fritiden anpassades efter 
den moderna, industrialiserade välfärds-
statens krav på mätbarhet och ordning. En 
skarp avgränsning mellan arbetstid och 
ledig tid var i själva verket andra sidan av 
samma mynt.

Ur detta perspektiv kan det vara  
intressant att betrakta en utställning i Ma-
rabouparken – och kanske i synnerhet  
en studentutställning, vackert befriad från 
annan tematik – i relation till frågan om 
tid. Denna fråga har dessutom blivit mer 
angelägen under en period av nestäng-
ning och hemarbete, då tiden alltmer har 
förlorat sina konturer och gränsen mellan 
arbete och fritid har blivit svårare att 
upprätthålla. Visserligen visste vi redan 
att möjligheten att arbeta online inte bara 
innebär frihet utan också förslavning (eller 
beredskap till förslavning), men det har 

nog blivit mer konkret och angeläget nu. 
De praktiska förutsättningarna för den 
här utställningen har med andra ord varit 
speciella. Nedstängningen har skapat oviss-
het, isolering och förvirring. Tillgången 
till verkstäder som förut nästan alltid var 
öppna har varit reglerade, vilket har inne-
burit begränsade möjligheter att arbeta 
och träffas fysiskt. Samtal och möten har 
skett framför skärmen på virtuella mötes-
platser. All denna tid framför skärmen. 
Verken har tillkommit i denna tid.

Detta kunde ha visat sig i fler dator- 
eller skärmrelaterade arbeten, i verk som 
utspelar sig mer i en virtuell eller begrepps-
lig, konceptuell rymd. Kanske mer text, flera 
planer eller utkast. Men så är det inte. I 
stället uppfattar jag en expansion av studen-
ternas sensibilitet för något annat. I utställ-
ningen finns en rörelse bort från de former 
av gemenskap som nu dominerar. Bort  
från det som kan kommuniceras utan mate- 
riell, kroppslig närvaro. Här sker som en  
explosion, ett oregerligt överflöd av 
”kroppslighet”. Ett inre rum som sprängs 
fram ur en trög, stagnerad materia; en  
glittrande grottsal som fylls av självlysan- 
de former. 

Studenterna arbetar med oväntade 
material och materialmöten. Objekt, per-
spektiv och tilltal förskjuts, förvrängs och 
skalas upp utan sparsamhet eller överdri-
ven försiktighet. Datorn är ett verktyg för 
många, men inte en estetik, inte något  
som självt gömmer en hemlighet. Det är 
inte där de letar. Datorn är inte perfor-
mativ. Det är materialen som bär om-
vandlingen. Den amerikanske teoretikern 
Jonathan Crary skriver i 24 / 7 – Senkapi-
talismen och sömnens slut om hur gränsen 
mellan arbetstid och icke-arbetstid suddas 
ut och hur detta undergräver flera andra 
viktiga gränser, som skillnaden mellan dag 
och natt, ljus och mörker, vakenhet och 
sömn och handling och vila. Crary beskri-
ver hur ett nytt socialt tillstånd, en ny livs-
form, växer fram ur det konstant upplysta 
beredskapsläge som vi alltmer befinner  
oss i. Det bara pågår, utan paus, utan 
egentlig början eller slut. I en stundande 
total integrering i den globala marknadens 
brus tynar gemenskapsformerna som vi 
minns dem. Något som till slut också upp-
löser den politiska handlingens möjlig- 
heter och till och med hotar förmågan att 
ens drömma om ett annat, gemensamt, liv. 

Utställningen i Marabouparken åter- 
kallar en dimension eller möjlighet som, 
om en vill, är politisk och som blir synlig  
genom en anakronism. Det handlar om 
konstens relation till arbete och vila, re- 
kreation och lek. Det handlar också om 
värdighet, om uttalandet av ett ansvar utan 
klara gränser.

Nu är det egentligen inte i den före 
detta fabriken som Marabouparken konst-
hall är inrymd, utan i den byggnad där en 
ägnade sig åt den viktiga chokladforsk-
ningen, kakaolaboratoriet. Det var alltså 
inte här, kan en anta, som de unga kvin-
norna från Finland och Norrland jobbade.

MUST REMAIN OPEN AT ALL  
TIMES är den fina titeln som studenterna 

har gett sin utställning, som ett konstate- 
rande snitt genom tiden. Utställningen ska 
vara öppen at all times. Det är ett insis- 
terande på relevans. Men titeln kan också 
ses som ett namn på den odifferentierade, 
tomma halvdagern av produktion och kon-
sumtion utan avbrott som Crary beskriver. 
Den som fasar ut och ersätter allt det som 
gör en utställning relevant med glömska. 
Men jag tänker att det också är ett öppet-
hållande i alla tider. I det förflutna och i 
framtiden, på konsthallen och i chokladfa-
briken. Där-för är det också en öppning. 
Något som kanske kan frammana upplösta 
möjligheters andar igen, hastigt expan-
derande och svåra att kontrollera. Tiden 
sammanfaller inte med sig själv.

Utställningen växer organiskt ut från 
konsthallen och parken, längs med blå lin- 
jen mot Akalla och Kungsträdgården. Här 
finns associationer till en arbetande ge-
menskaps historia: kamp, våld, omsorg. Här 
finns upplösta och bortträngda kollek- 
tiv. Intimitet, tillbedjan, destruktivitet. De-
mens och försvinnande som framkallnings- 
process. Ljud från ett pågående utanför. Här 
finns djurens viktiga närvaro. Aporna, kat-
ten, kaninen, fladdermusen, fåglarna. Vi ska 
erfara utställningen också i deras sällskap. 
Här finns sängen, rummet – kanske ateljén 
– en egen vrå. Platsen för eget arbete, 
hemmet (datorn, kojan). Här finns natten, 
mörkret, en annan värld inuti denna värld.

För den moderna teknosfären är obe-
boelig, och det går inte att hitta en väg ut på 
något annat sätt än att gräva sig in i osäker-
heten. Genom konsten kan vi skapa världar 
som vi inte kan leva utan och inuti dem 
hitta vägar ut ur den värld som vi inte kan 
leva i. Göra konsten, inte som kryptovaluta, 
inte som instrument för ackumulering av 
något som helst värde. Öva våra sinnen att 
erfara vardagen, det konkreta livet som en 
möjlighet. Fortsätta att förväxla olika tider 
och erfarenheter som traditionen håller isär. 
Predika för fåglarna.

Att ställa ut innebär (förutom mycket 
annat) att vända sig bort från samhället  
och tiden vi lever i. För studenterna innebär  
det också att vända sig bort från skolan. 
Samtidigt handlar det också om att vända 
sig till någon; att kunna erbjuda något som 
de som kan vara intresserade av att gå och 
se en utställning kan gå och se. Parken ska 
för evigt upplåtas – skapas, återskapas, om-
skapas – för rekreation till vem som helst 
som vill besöka den. 



14 Lina Selander, visiting professor of fine art



15

Work on the Royal Institute of Art’s 
Spring 2021 BFA exhibition at the art gal-
lery Marabouparken began last October.  
It has in large part been administered by 
the students themselves with capable sup-
port from our own Rut-Karin Zettergren 
along with Karin Bähler Lavér from the 
gallery, and myself when needed. 

Artistic expression is honed by work-
ing towards an exhibition. The students have 
been finding their styles and ways of work-
ing, while attending to their own and others’ 
creative processes and their outcomes.

Clearly evident is a joint accountabil-
ity that has been developed and put into 
practice. I am convinced that the work of 
the collective has enriched that of the indi-
vidual (and vice versa). Although perhaps 
not explicitly acknowledged, a fellowship 
of sorts has emerged which can provide the 
strong foundation that will be required in 
situations similar to this, in which much is 
at stake for everyone, and where vulnera-
bility and isolation lurk within our shared 
experience.

It is worth noting that the exhibition is 
held in Marabou Park, which was planned 
and built between 1937 and 1955 as a 
recreation area for the staff at the Marabou 
chocolate factory. The park would eventu-
ally become leased in perpetual easement 
(as it was known back then) to the resi-
dents of Sundbyberg and the employees of 
the factory for recreation. It was designed 
by renowned landscape and garden ar- 
chitects and the company CEO – an art  
aficionado who also purchased sculptures 
and paintings. By virtue of nature and art, 
the negative effects of urbanization and 
industrialization would be mitigated. The 
factory workers who took delight in the 
park were mostly young women from Norr-
land and Finland.

By this time, the sense of time preva-
lent in peasant society had become a rarity. 
Machine time was already determining 
human lives and sensibilities. In the in-
terests of state and authority, society was 
adapting to a universal synchronization of 
the citizens’ time, which at the same time 
made possible the welfare that the new 
society called for. 

Not only the time spent at work, 
but even leisure time was accorded to the 
demands of the modern, industrialized 
welfare state in the name of measurability 
and order. A sharp demarcation between 
working hours and free time was in fact the 
opposite side of the coin.

From this perspective, it is intriguing 
to regard an exhibition in the Marabou 
Park – in particular a student exhibition, 
charmingly liberated from other themes – in 
relation to issues of time. These issues have 
proved to be urgent during a period of lock-
down and work-from-home, as time has in-
creasingly lost its contours, and the bounda-
ries between work and leisure have become 
more difficult to uphold. Admittedly, we 
already knew that the chance to work online 
would entail not just freedom, but bondage 
(or at least indentureship). But the reality of 
it is now both concrete and urgent.

The practical preconditions for this exhibi-
tion, in other words, have been peculiar. The 
lockdown has sown uncertainty, isolation 
and bewilderment. Access to workshops that 
were once nearly always open is now regu-
lated, which has limited physical meetings 
and collaborations. Calls and conferences 
occur in front of a screen in virtual meeting 
places. Time and again in front of a screen. 
The works saw the light of day in this time.

The results might have been more 
computer or screen-based efforts, works 
that unfold more in a virtual or conceptual 
space. More text, perhaps, more plans or 
drafts. But this is not the case. Instead, I 
sense an expansion of student sensibilities 
for something else. The exhibition betrays a 
movement away from the forms of commu-
nity that now dominate. Away from what 
can be communicated without material or 
bodily presence. Instead, we witness an 
explosion, an unconfined surfeit of “cor-
poreality”. An inner space bursting out of 
lethargic, stagnant material; a cave filled 
with sparkling, self-luminous shapes. 

The students occupy themselves with 
unexpected materials and manners of 
employing them. Objects, perspectives and 
forms of address are shifted, distorted and 
scaled up with no sign of economizing or 
undue discretion. 

A computer is a tool for many, but 
never an aesthetic in itself, nor an object 
hiding mysteries. That is not where they  
are looking. A computer is not perform-
ative. It is the material that triggers the 
transformation.

The American critic and essayist  
Jonathan Crary explores in 24 / 7: Late Capi-
talism and the End of Sleep how the bound-
aries between work time and nonwork  
time are blurred, eroding other vital bound- 
aries, such as those between day and night, 
light and dark, wakefulness and sleep, and 
action and repose. Crary describes the 
emergence of a new social condition, a new 
life form, out of the “principle of contin-
uous functioning” that is becoming our 
condition. On and on, without breaks, with 
no proper beginning nor ending. As a total 
integration in the noise of the global mar-
ket impends, the forms of community as we 
remember them fade away. Something that 
ultimately erodes opportunities for political 
action and even threatens the ability to 
dream of a different life of community. 

The exhibition in the Marabou Park 
recalls a dimension or possibility which, 
if one wishes, is political and made visible 
through an anachronism. It concerns  
art’s relationship with work and rest, re- 
creation and play. It is also about dignity, 
about the expression of responsibility  
without clear boundaries. 

That said, the Marabouparken art 
gallery is not housed in the refurbished 
factory, but in the cocoa laboratory, where 
important research on chocolate was 
conducted. So it was not right here, one 
might assume, that the young women from 
Finland and Norrland worked.

MUST REMAIN OPEN AT ALL 
TIMES is the noble title that our students 

have given their exhibition, as a kind of 
sobering statement across time. The exhi- 
bition shall remain open at all times. It is  
an insistence on relevance. Yet, the title 
might also be seen as the naming of the 
undifferentiated, barren twilight of unin-
terrupted production and consumption 
described by Crary, which phases out and 
replaces with oblivion everything that 
makes an exhibition relevant. Still, I am  
of the opinion that it is as much a “remain-
ing open” for all times. For past and future, 
for gallery and factory alike, which also 
makes it an opening. Something to invoke 
once again the spirits of possibilities gone 
up in smoke, exponentially expanding and 
impossible to reign in. Time never coincides 
with itself.

The exhibition grows organically from 
the gallery and the park, along the Blue 
line towards Akalla and Kungsträdgården. 
Here, there are associations to the history 
of a working-class community: struggle, 
violence, solicitude. Here, there are dis-
solved and subdued collectives. Intimacy, 
reverence, destructivity. Dementia and 
disappearance in the flow of development. 
Sounds from things ongoing outside. Here, 
there is the company of animals. Apes, cats, 
rabbits, bats, birds. We ought to experience 
the exhibition in awareness of their pres-
ence. Here, there is a bed, a room – perhaps 
a studio – a niche of one’s own. A place for 
one’s work, a home (computer, cubbyhole). 
Here, there is night, darkness, another 
world inside this world.

Because the modern technosphere is 
uninhabitable, and there is no other path to 
escaping it than hunkering in uncertainty. 
Through art, we can create worlds without 
which we cannot live, but within which 
we discover paths out of the world within 
which we cannot live. Create art, not as 
another cryptocurrency, not as a gadget for 
accumulating value. Exercise our senses 
and sensations of daily living and view it as 
hopeful. Persist in mixing up the times and 
their trials that tradition mandates we keep 
separate. Preach to the birds.

Exhibiting means (in addition to 
much else) turning away from our society 
and the times we live in. For students, this 
means turning their backs to school. By  
doing so, they turn towards others – and 
offer something that people who want to 
go and see an exhibition has the chance  
to go and see. The park remains in perpet-
ual easement – for creating, recreating and 
re-creating – by anyone who cares to visit. 

Introduction
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18 BFAAron Agélii

Beskriv ditt verk.

Ett skulpturalt objekt, ett mellanrum, ett 
instrument stämt för omstart. Lågfrekventa 
ljudlandskap vibrerar genom ytorna, ett  
för varje riktning. Materialen fyller en akus- 
tiskt funktion samtidigt som de under- 
stryker narrativet om något dolt, något mitt 
emellan.

Träkonstruktionen kom till av ren 
nödvändighet. Jag behövde en kontrollerad 
och samtidigt flexibel miljö där jag kunde 
fortsätta utforska ljud. En plats där jag 
kunde finstämma. Det ständigt växande 
antalet moduler möjliggör för många olika 
konstellationer. Den enkla formen av  
ett rum verkade som en bra utgångspunkt. 
Tematiskt sett började Hideout komma 
till liv när jag såg isoleringsmaterialen och 
trämodulerna intill varandra.

Hur ser din process ut?

Jag tycker om balansakten i att jobba med 
interaktivitet och ”effekt”, det kan lätt 
övergå i ett spektakel eller lättsam under-
hållning och därmed tappa de perspek- 
tivvändande kvaliteter jag intresserar mig 
för. Därför landar jag ofta i en subtil zon 
där det försiktiga får tillräckligt spelrum.

Hur påverkar rummet din konst?

Ett osynligt material som ljud kommer 
med speciella krav på sin omgivning. Det 
kan vävas in i den dynamiska, oförutsäg-
bara öppenheten eller isoleras i kon- 
trast. Varje bärande visuell detalj blir extra 
tydlig. I mörkret dikterar ljud, lukt och 
beröring den inre bilden. En bakdörr till 
det direkta och irrationella.

Describe your work.

A sculptural object, a liminal space, a re- 
booting device. Every direction in the 
room has its own audio source, vibrating 
low frequency soundscapes through the 
surfaces. The materials serve a direct 
acoustical purpose while simultaneously 
building the narrative of something hid- 
den, something in-between.

The wooden framework came out of 
necessity. I needed a controlled and flex- 
ible environment where I could continue 
my audio-centric research. A place allowing 
for fine-tuning. The ever growing number  
of modules allows for a wide range of uses. 
The shape of a basic room seemed like a 
good starting point. Thematically, Hideout 
started coming to life when I saw the insula-
tion material next to the wooden structure.

What does your process look like?

I enjoy the balancing act in working with 
interactivity and “effect”, it is never far 
away from becoming a spectacle or casual 
entertainment, losing its rebooting, per-
spective-flipping qualities. This makes me 
gravitate towards a subtle, delicate zone 
where the gentle is given enough leeway.

How does space affect your art?

An invisible material like sound comes with 
special requirements of its surroundings. 
Weave it into the dynamic and unpredicta-
ble openness, or isolate it in contrast. Every 
supporting visual detail becomes extra 
pronounced. When there is no light – sound, 
smell and touch dictates the internal image. 
A backdoor into the direct and irrational.

Hideout, 2022, detaljbild/detail shot

Hideout, 2021, ljud, trä, stenull, skumplast/
sound, wood, stone wool, foam plastic, 
200 × 200 × 230 cm
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20 Mattias Andersson

Beskriv ditt verk.

Jag ska göra en performance där jag ligger  
i en säng som hänger 3,5 meter upp i luften. 
En videokamera är placerad ovanför mig 
och sänder live till en projektor som proji-
cerar vyn ovanifrån på golvet under sängen. 
Jag ligger i sängen under hela öppettiderna, 
och en gång per dag sjunger jag en sång till 
förinspelad musik.

Hur ser din process ut?

Att stänga av och ligga i sängen är min 
främsta försvarsmekanism och min största 
börda. Det beteendet blev särskilt starkt 
under början av corona. Min praktik hand-
lar alltid om det personliga problem somär 
mest påtryckande för stunden, därav detta 
verk. Detta blir min andra performance 
någonsin, till skillnad från att göra musik 
och sjunga som jag gjort i flera år.

Hur påverkar rummet din konst?

När jag kommer på mina idéer så är det 
bara själva innehållet jag bryr mig om,  
det är först senare jag anpassar verket  
till rummet.

Describe your work.

This is a performance piece where I lay in 
a bed suspended 3.5 meters up in the  
air. A video camera is placed above me and 
the picture is lived-streamed to a projec- 
tor, which projects on the floor below the  
bed. I lay in the bed during all opening 
hours, and once per day I sing a song to a  
backing track.

What does your process look like?

Shutting down and laying in bed is my main  
coping mechanism and burden. This be- 
havior became especially bad during the 
beginning of covid-19. In my work I always 
try to deal with urgent personal issues, 
hence this outcome. This will be my second 
performance ever, while making music and 
singing I have done for years.

How does space affect your art?

While coming up with my ideas, I take noth- 
ing but the content into consideration,  
it’s only later that I tailor the work for the 
room. 

BFA

bed, 2021, live performance1
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22 Sarali Borg

Beskriv ditt verk.

De skulpturala objekten fångar rörelsen 
som sker i trappan, tar upp de marginella 
sviktningarna som uppstår och förstärker 
dem. Jag vill inkludera den mänskliga  
påverkan, där ens närvaro påverkar ob-
jekten som presenteras och objekten är i 
dialog med sin omgivning. De reagerar  
med omgivningen och blir till aktiva indivi-
der, en resonans av det som finns i rum- 
met. Hur överförs information mellan olika 
objekt, och vad sker i glappet av förlorad 
information? 

Hur ser din process ut?

En del av min process har varit att ta vara 
på ekot av information och överföra det  
till en subtil rörelse som leds genom golvet 
och går upp i konstruktionerna. En svaj-
ning i ögonvrån där de skulpturala indivi-
derna reagerar och tar in det som händer 
omkring dem.

För att förstärka upptaget av rörelsen  
i rummet har jag arbetat med metall, sam- 
tidigt som det är stelt besitter den en inne-
boende böjlighet och flexibilitet. 

Hur påverkar rummet din konst?

De skulpturala objekten jag arbetar med har  
oftast en koppling till platsen där de pre- 
senteras. De tar in omgivningen, stämningen  
av den fysiska platsen eller de förutsätt-
ningar som kan finnas. De blir ett samspel 
mellan objektet och platsen. 

Describe your work.

The sculptural objects capture the move-
ment that takes place on the stairs, absorb 
the marginal movements that occur and 
reinforce them. I want to include the human 
influence, where one’s presence affects the 
objects being presented and the objects are 
in dialogue with their surroundings. They 
react to the environment and become active 
individuals, a resonance of what is in the 
room. How is information transferred be-
tween different objects, and what happens 
in the space of lost information?

What does your process look like?

Part of my process has been to take advan-
tage of the echo of information and transfer 
it to a subtle movement that is led through 
the floor and up into the structures. A sway 
in the corner of the eye where the sculp- 
tural individuals react and take in what is 
happening around them.

To strengthen the absorption of move- 
ment in the room, I have worked with 
metal; while rigid, it possesses an inherent 
flexibility and pliability.

How does space affect your art?

The sculptural objects I work with usually 
have a connection to the place where they 
are presented. They take into account  
the surroundings, the atmosphere of the 
physical place or the conditions present. 
They become an interplay between the 
object and the place.

BFA

Δx, 2021, metall och glas/metal and glass,  
skissfoton/sketch photos
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24 Ester Eriksson

Beskriv ditt verk.

Jag ställer ut teckningar i oljepastell och brons-
skulpturer. Verken föreställer mig själv och min 
dotter i olika skepnader. 

Hur ser din process ut?

Min process har varit väldigt impulsiv. Jag har 
egentligen inte tänkt så mycket, har i stället 
försökt att vara helt fri och inte censurera mig 
själv trots att jag ibland tyckt att saker har 
känts klyschiga och ”fula”. 

Vid framtagandet av de här verken har 
min intention varit att jag har ritat mitt inner-
ligaste. Jag har försökt skapa så vackra bilder 
jag bara kunnat. 

Hur påverkar rummet din konst?

Jag försöker att inte begränsas av rummet. Jag 
vill inte behöva anpassa mig till rummet, jag 
vill inte ens behöva anpassa mig till ett pap- 
per. Tidigare har jag anpassat pappret efter det 
jag ritat i stället för tvärtom, genom att utöka 
pappret med hjälp av tejp när det tagit slut och 
på det viset byggt vidare på bilden. 

Jag har undersökt delar som känts pin-
samma och genom att vara där ”jag”/”man” inte 
får vara har jag försökt utöka mitt utrymme. 

Describe your work.

I am exhibiting oil pastel drawings and 
bronze sculptures. My works represent my-
self and my daughter in various guises. 

What does your process look like?

My process has been very impulsive. I really 
haven’t given it much thought – I just tried 
to be totally free and not self-censor, even 
though at times I can feel that something 
might be hackneyed or “hideous”. 

In producing these works, my inten- 
tion has been to draw from my inner depths. 
I have tried to create the most beautiful 
images I could. 

How does space affect your art?

I won’t let space limit me. I don’t want to 
have to fit into a space, I don’t even want to 
fit onto a sheet of paper. I used to always 
adapt the paper to whatever I was drawing, 
instead of the opposite, by extending the 
boundaries of the paper.

I have explored one or two cringewor-
thy areas, and in finding myself where “one” 
(read I) ought not to be, my capacity has 
expanded.

BFA

(Baby) Ragna, 2021, brons/bronze, 13 × 18 cm 

Vingarna som bär, 2021, oljepastell, oljefärg 
och kol på papper/oil pastel, oil paint and 
charcoal on paper, 90 × 63 cm
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26 Simon Ferner

Beskriv ditt verk.

Ett palats står öde bland slagg och skog och  
bryts sakta sönder i smulor. Spindlar  
och bråte, smuts och fukt och mögelsvarta 
väggar. Ridån är blekt och vilar tungt i 
högar bakom scenen. Jag är kvar därinne, 
i timmar, dagar, krälar genom borgen. 
När jag blundar hör jag sånger och tal om 
vackra ljusa drömmar, ser blanka fanor 
flyta ut i vågor genom våren.

Hur ser din process ut?

Jag har grävt och samlat och sparat och sytt 
och tänkt på deras händer. På hur hon sov 
med hans bild vid sin säng, nära, tätt intill. 
Jag har tänkt på nätter med värk, kartonger 
med tyg och rosorna vid graven. Tänkt på 
allting som vi hade och det lilla vi har kvar.

Hur påverkar rummet din konst?

Bland gruvor och berg, kalhyggen, kyrkor 
och centrum som slutat andas, genom sko-
gen med tornen till kiosken och macken, 
det är oftast där det börjar. 

Describe your work.

Among the slag and forest trees, a palace 
stands desolate, gradually crumbling.  
Spiders and rubbish, grimy and clammy 
and black-mold walls. The faded curtain 
rests heavily in piles backstage. I linger 
inside, for hours, days, crawling through 
the fortifications. When I close my eyes, 
I hear songs and lines about stunningly 
bright dreams, see shiny banners float out 
in waves through the spring.

What does your process look like?

I’ve been digging and gathering and saving 
and sewing and thinking of their hands.  
Of how she slept with his image by her bed, 
snug and close. I have been thinking of the 
nights of pain, boxes of cloth and the roses 
at the grave. Thinking of all we had and the 
little that remains.

How does space affect your art?

Among mines and mountains, clear-cuts, 
churches and city centers that have stopped 
breathing, through the woods and their 
towers to the kiosk and the gas station, this 
is usually where it begins. 

BFA

Efter alla dessa tårar, 2021, textil/textile,
del av installation, pågående arbete/part of  
installation, work in progress
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28 Lucia Flores

Beskriv ditt verk.

Namnet på mitt konstverk, Búfelejtő, kan 
översättas från ungerska till svenska  
som ”föremålet för en passion som genom 
berusning avleder uppmärksamheten och 
befriar från lidande och bekymmer under 
en tid”. 

Hur ser din process ut?

I Ungern användes ”búfelejtő” ofta som 
ett ironiskt smeknamn på barer. I mitt verk 
fokuserar jag på resan från ett yttre rum till 
den plats där man kan uppleva ”búfelejtő”. 
När man väl har nått dit kanske man inser 
att resan inte är linjär och att den yttre 
och den inre världens egenskaper smälter 
samman.

Hur påverkar rummet din konst?

Búfelejtő är en platsspecifik installation  
som i sin helhet har inspirerats av Mara-
bouparken.

Describe your work.

The title of my work, Búfelejtő, translates 
from Hungarian to English as “the object 
of a passion which by diverting attention 
through intoxication releases misery and 
trouble for a period of time”. 

What does your process look like?

Bars were often ironically called “búfelejtő”  
in Hungary. My interest focuses on the 
journey from an outer space into the loca- 
tion where one can experience “búfelejtő”. 
Once reaching it, one may realize the jour-
ney is not linear and the characteristics  
of both outer and inner world is merged.

How does space affect your art?

Búfelejtő is a site-specific installation en-
tirely inspired by Marabouparken.

BFA

Búfelejtő, 2021, lera, lakan, trä/clay, bedsheet, 
wood, 4,5 m2
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30 Django Giambanco

Beskriv ditt verk.

Tova, ullsjok, pussel, monument, skum med 
minne, dämpad, historia, bruk, bildspråk, 
blyg, dekoration, hård, vårklippning, poly- 
ester, tidskapsel, struktur, förfall, framkall- 
ning, djur.

Hur ser din process ut?

De material, utrymmen och minnen som 
platsen bär genom generationer. Genom att 
bearbeta föremål och material till skulp-
turer och målningar hjälper processen mig 
att ställa frågor om mina estetiska refe-
rensramar och min tillhörighet. Som i de 
flesta av mina tidigare verk är mitt barn-
domshem utgångspunkten för mina idéer, 
skapande och forskande.

Hur påverkar rummet din konst?

Mitt verk heter Mjukt beskriver hårt, och 
på samma sätt förhåller jag mig till rummet. 

Describe your work.

Tousle, wool sheet, puzzle, monument, 
memory foam, muted, history, agriculture, 
imagery, shy, decoration, hard, spring  
shearing, polyester, time capsule, structure, 
decay, development, animal.

What does your process look like?

The materials, spaces and memories borne 
by this place through generations. The 
process of reworking objects and materials 
into sculptures and paintings helps me in 
asking myself questions about my aesthetic 
frames of reference and my sense of belong- 
ing. Like most of my previous work, my 
childhood home is the starting point of my 
ideas, work and research.

How does space affect your art?

I call this work Soft Describes Hard, which 
is also the way I relate to space. 

BFA

Mjukt beskriver hårt, 2021, ull, minnesskum, 
skum, polyester/wool, memory foam, foam, 
polyester, 300 × 200 × 170 cm
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32 Lior Nønne Malue Hansen

Beskriv ditt verk.

Till utställningen visar jag två väldigt olika 
men ändå besläktade skulpturer.

Hur ser din process ut?

Jag jobbar med en kombination av återan-
vänt material, filosofiska begrepp och slump. 
I ett utforskande av relationer, strukturer 
och system rör sig min konst någonstans 
mellan en skulptural praktik och ett poe-
tiskt flöde. En idé uppstår, ett frö planteras, 
ett ägg befruktas. En tanke växer fram, ett 
nät av rötter sprids, liv tar form. Tillblivelsen 
av ett verk är på sätt och vis som en gravidi-
tet. Information tar sig in i kroppen och det 
som har bäst förutsättningar fastnar och ut- 
vecklas med tiden till en idé som långsamt 
vinner styrka och upptar mer och mer plats, 
tills det inte går annat än att fokusera på  
endast det. En insisterande kraft, som inte 
är möjlig att framtvinga, tar över kroppen 
och idén manifesterar sig med denna som 
talrör. Jag är lika mycket ett verktyg för 
materialen som de är för mig, och bara vid 
rätt tidpunkt kan vi tillsammans ge liv åt vår 
avkomma. Då får idén egen kropp.

Hur påverkar rummet din konst?

Det fysiska rummet är viktigare än vi just 
nu blir ledda att tro. I en tid av digitali- 
sering och pandemi blir konstrummet mer 
och mer någon icke-plats. Vi rör oss i are-
nor som bara finns bland molnen. I idéns 
abstrakta värld. Min konst är en fysisk upp-
levelse. Den har ett taktilt språk som inte 
går att översätta till ettor och nollor. Jag 
gör konst som talar till och med kroppar.

Describe your work.

On display in this exhibition are two very 
different, but kindred, sculptures.

What does your process look like?

I work with a combination of recycled  
material, philosophical musings and chance.  
In an exploration of relationships, struc-
tures and systems, my art hovers somewhere  
between a sculptural practice and a poetic 
flow. An idea arises, a seed is planted, an 
egg is fertilized. A notion grows, spreading 
a web of roots, and life assumes form. Cre-
ating a work is in some way like a preg-
nancy. Information slips into the body and 
whatever gains traction develops over time 
into an idea, gradually growing stronger 
and taking up more and more space, until 
one cannot focus on anything but that. A 
force takes over, insistent yet not willing 
to be rushed. The idea manifests, using the 
body as its mouthpiece. I am as much a 
tool for the materials as they are for me, 
and only when the time is right can we 
jointly give life to our offspring. The idea 
then finds its own body.

How does space affect your art?

Physical space is more important than we 
are currently led to believe. In an age of dig-
italization and in the midst of a pandemic, 
the space for art is increasingly becoming 
a non-space. We inhabit spaces which only 
exist in the cloud, in the abstract sphere  
of ideas. My work is experienced physically, 
speaking to and with bodies, in a tactile 
language that cannot be translated into 1s 
and 0s.

BFA

Ain’t no such thing as a collective point of view, 
2021, blandade materialen/mixed material

Once again I slipped trying to keep up with  
the breakneck speed of life | My space vessel 
hit a bump in the road, 2021, diskbråck och 
trasiga studsmattor/slipped discs and broken 
trampolines 
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34 Joakim Havaas

Beskriv ditt verk.

Safe in my burrow består av tre oljemål-
ningar samt en serie skulpturer, främst  
i papier-maché men även keramik och 
glas. Tillsammans pratar de om en allmän-
mänsklig relation mellan intimitet och 
aptit. Och om ämnen som kontroll, rädsla 
och skam. 

Hur ser din process ut?

Det här projektet startade med egna inre 
bilder, en sorts summering av tankar, 
reflektioner och känslor. Och skapandet av 
dessa bilder blev delvis ett verktyg för att 
tvinga mig själv att titta på mitt egna för- 
hållande till aptit och intimitet. Och i takt 
med att verken kom till liv så började det 
mer och mer lämna jaget och handla om 
det kollektiva. Hur vi kan använda mat som 
skydd. Och hur vi alla kan relatera till dessa 
relationer oavsett egna referensramar. 

Hur påverkar rummet din konst?

Jag gillar verkligen att försöka skapa intima 
rum i rummet. Att kunna förflytta en 
karaktärs egna rum in i konstrummet. Och 
skapa en känsla där betraktaren får lov att 
tjuvtitta in i det privata.

Describe your work.

Safe in my burrow consists of three oil 
paintings and a series of sculptures, mostly 
in papier-mâché, but also in ceramics and 
glass. Together they speak of the universal 
relationship between intimacy and appe-
tite. And of themes such as control, fear 
and shame.

What does your process look like?

This project grew out of my own inner 
images, a sort of summation of thoughts, 
reflections and emotions. And imagining 
these images became in part a means to 
force myself to look at my own relationship 
with intimacy and appetite. As the works 
came to life, a self began to give way to a 
collective. How we can use food as a safe-
guard. And how we can all relate, regard- 
less of our frame of reference. 

How does space affect your art?

I truly enjoy the task of designing intimate 
spaces within a space. Moving the personal 
sphere of a figure into the public sphere  
of an art gallery. And creating an ambience 
where the public is nudged to peep into  
the private.

1

2

BFA

Safe in my burrow, 2021, olja på duk/oil 
on canvas

Safe in my burrow, 2021, papier-maché, 
keramik/papier-mâché, ceramics
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36 Joachim Himmelstrup

Beskriv ditt verk.

Verket fasad visar upp olika material, som 
antingen ses publikt eller bakom en fasad. 
Materialen är valda efter mina upplevelser 
med dem och/eller för att de är välkända 
varumärken i svensk kultur.

Hur ser din process ut?

Jag inspirerades av min egen tendens att 
hålla upp en fasad. Jag använde mindre de-
lar som jag arbetat med och skapade detta 
collage, genom att gömma och blanda dem.

Hur påverkar rummet din konst?

Det här är faktiskt ett utav mina första verk 
där jag inkluderar rummet. I detta verk 
är vissa delar målade direkt på väggen. Å 
andra sidan vill jag att rummet ska vara 
väldigt rent så att fokus landar på motivet.

Describe your work.

The work façade is a display of various 
materials, which are shown as they are in 
public or shown behind a façade. The  
materials are chosen based on my expe-
riences with them and/or for being well-
known trademarks in Swedish culture. 

What does your process look like?

The inspiration came from my own ten-
dency to put up a façade. I took smaller 
pieces I had been working on and created 
this collage, concealing and mixing them. 

How does space affect your art?

This is actually one of my first works where 
I include the space. In this work, some 
parts are painted directly on the wall. While  
on the other hand I want the space around 
to be very clean to bring focus to the motive. 

BFA

façade, 2020, metall, trä, målarfärg, gips, duk, 
cigaretter, flaskor/metal, wood, paint, plaster, 
canvas, cigarettes, bottles

façade, 2020, detaljbild/detail shot
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38 Anna Kilander

Beskriv ditt verk.

Är det inte märkligt att jag – trots att det 
finns 96 lägenheter i fastigheten där jag 
bor – nästan alltid åker hiss ensam? Ett av 
få fenomen som vittnar om att jag faktiskt 
inte är ensam i denna gigantiska huskropp 
är ljudet. Ljudet från köksstolar som skra-
par mot golvet, musik som spelas och dör-
rar som slår. Men framförallt är det ljudet 
som transporteras genom vattenledningar, 
avloppsrör och ventilationssystem. Dessa 
ljud länkar alla oss boende samman – både 
arkitektoniskt och upplevelsemässigt – och 
det är dem jag fokuserar på. Ventilations-
bruset är det som fascinerar mig mest. 
Kanske är det andningen, de konstgjorda 
lungorna som syresätter huset. Kanske är 
det det motsägelsefulla i att just den typen 
av ljud – som har kommit att bli sound-
tracket till våra liv – är designade att höras 
så lite som möjligt. Trots att huskroppens 
syresättning är en förutsättning för dess liv.

Hur ser din process ut?

Jag bor i Akalla, på Sibeliusgången 24. Jag 
vill undersöka den platsen – och min egen 
relation till den – ur ett soniskt perspektiv. 
Verket går ut på att jag tar upp ljud från 
fastighetens ventilationssystem, vattenled-
ningar o.s.v. och låter dessa passera ett filter 
som förstärker några av de mest dominanta 
”kärnfrekvenserna” och tonar ner de andra. 
Jag presenterar dessa i en live-komposition. 

Hur påverkar rummet din konst?

Verket i sin helhet kommer inte att finnas 
representerat i Marabouparkens lokaler, 
utan på Sibeliusgången 24, som blir platsen 
för mitt framträdande. Jag har en önskan 
om att verket ska ha en social funktion, som 
ett sätt att mötas och jag vill tillägna det 
huskroppens invånare.

Describe your work.

Isn’t it weird that, despite all of the 96 
apartments in the building where I live, I 
am almost always by myself in the eleva-
tor? One of the few phenomena that bears 
witness to me not being all alone in this 
gigantic body of a building is the sound. 
Of kitchen chairs scraping floors, of music 
resounding, of doors slamming. But above 
all, there is the sound that is transported 
through water pipes, drains and ventilation 
systems. These sounds link all of us who live 
together – both architecturally and expe-
rientially – and these are the ones I focus 
on. The ventilation noise fascinates me 
the most. Maybe it’s the breathing, of the 
artificial lungs that oxygenate the building. 
Maybe it’s the paradox that this type of 
sound – which has become the soundtrack 
to our lives – is designed to be heard as little 
as possible. Even though oxygenating the 
body (of a building) is a prerequisite for life.

What does your process look like?

I live in Akalla, on Sibeliusgången 24. I 
want to look into this place – and my own 
relationship to it – from a sonic perspective. 
The work involves me recording sound 
from the property’s ventilation system, wa- 
ter pipes, etc., and passing it through a 
filter that boosts the most dominant “core 
frequencies” while cutting back the others. 
This I present in a live composition. 

How does space affect your art?

The work in its entirety will not be repre-
sented at the Marabou Park Gallery, but 
at Sibeliusgången 24, the location of my 
performance. I wish for the work to have a 
social function, as an invitation to get to- 
gether—and therefore I will dedicate it to 
the inhabitants of the body of the building.

BFA

Sibeliusgången 24, 2021, ljudverk i Akalla/ 
sound art in Akalla
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40

Beskriv ditt verk.

Filmen är en släktkrönika om tre genera-
tioner. Den tar avstamp i en hemlighet som 
nyligen blottats i familjen och som har om-
format vår förståelse för vem min farmor 
var som person. 

Genom farmors historia, som berättas 
via hennes barns minnen, reflekterar filmen 
kring konsekvenserna av psykisk ohälsa, 
om att inte få ha ett eget val och vad det gör  
med en som människa. Om vad ett männ-
iskoliv innebär, och om de minnen som läm- 
nas kvar när den som var där inte längre 
kan berätta. 

De flesta familjer bär på sina hemlig-
heter, i min handlar det om ett bortadop-
terat barn. Filmen är ett sätt att försöka 
zooma in på en människas öde för att prata 
om en kollektiv erfarenhet. 

Till filmen presenterar jag även en bok  
som innehåller utdrag ur farmors journaler 
samt mina dikter. Det är ett sätt att skapa 
ett nytt dokument som inrymmer mer av 
ett människoliv än vad sjukvårdens journa-
ler någonsin kan göra. 

Hur ser din process ut?

Jag har arbetat med projektet i tre år. Jag 
började med att göra intervjuer och utgick 
från dem när jag sedan skulle gestalta 
berättelsen. Eftersom det ofta nämndes att 
farmor längtade tillbaka till sin hemstad i 
norra Österbotten (Finland), så valde jag 
att filma där. Under hela processen har jag 
kontinuerligt skrivit dagbok, och därifrån 
utvecklades sedan mitt textverk.

Describe your work.

The film is a family chronicle of three 
generations. It is based on a secret that was 
recently revealed in the family and that 
has reshaped our understanding of who my 
grandmother was as a person. 

Through my grandmother’s story, 
which is told through the memories of her 
children, the film reflects on the conse-
quences of mental illness, on not being able 
to have a choice of one’s own and what 
this does to a person. It is about what a 
human life means, and about the memories 
that remain when that human is no longer 
around to speak.

Most families carry their secrets, in 
mine it concerns a child given away for 
adoption. The film is my way of zooming in 
on an individual’s destiny to speak about a 
collective experience. With the film I also 
present a book that contains excerpts from 
my grandmother’s journals, as well as my 
own poems. It is a way of redocumenting a 
human life that includes more than medical 
records could ever do. 

What does your process look like?

I have been occupied with this project for 
three years. I began by conducting inter-
views and used them to later shape the 
storyline. Since it was frequently mentioned 
that my grandmother longed to return to 
her hometown in northern Ostrobothnia (in 
Finland), I chose to film there. Throughout 
the process I have continuously written a 
diary, from which I developed my text work.

Olga Krüssenberg BFA

Långsamt rör jag mig i din riktning, 2018–2021, 
video: 16 mm/DV, 30:00 min
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42 Linnea Lindberg

Beskriv ditt verk.

Ett verk är skulpturer i svart stengodslera. 
Rektangulära föremål i olika höjd och stor-
lek. Industriella, regelbundna former åter-
skapade för hand i ett organiskt material. 

Ett annat verk är text på vägg och i 
bokformat. Det handlar om tid och hur den 
maler sig genom generationer. Om arbetet, 
naturen, minnet, myten, jorden. Jorden som 
något hårt och stumt. En villkorslös arbets-
givare. Bärare av vår historia. Mångfaldig.

Hur ser din process ut?

Jag tänker sällan särskilt mycket. Åtminst- 
one inte förrän i ett sent stadie. Då kan jag 
försöka dra en röd tråd genom arbetet.  
Fram tills dess finns bara material och impuls.

Hur påverkar rummet din konst?

Jag tror att min konst påverkas ungefär lika 
mycket som de flesta andra konstnärers. 
Man försöker skapa en närvaro i rummet, 
det är så man kan kommunicera med 
betraktaren. Det finns en laddning i mötet, 
i ögonblicket när människan står inför 
objektet, öppen och mottaglig. Där kan det 
hända något. Vi visste hur viktigt rummet 
var när vi målade Lascaux-grottorna. Vi vet 
fortfarande.

Describe your work.

One of my works is a set of sculptures in 
black stoneware clay. Rectangular objects 
of various heights and volumes. Standard-
ized industrial forms recreated by hand out 
of organic material. 

A second work is text on a wall and in 
book format. It deals with how time grinds 
through generations. With work, nature, 
memory, myth, earth. Earth as something 
dense and unyielding. An unconditional 
Employer. Carrier of our history. Multiplex.

What does your process look like?

I don’t usually think a lot. At least not until 
the last minute. That’s when I can uncover  
a common thread in my work. Up until 
then, it’s all just impulse meeting materials.

How does space affect your art?

I guess my art is influenced as much as any 
other artist’s. You try to shape a presence in 
a space, so that you can communicate with  
a viewer. There is electricity in the encoun-
ter, at the very instant someone is standing 
before an object, open and receptive. Some-
thing can happen there. We understood the 
importance of a space as we were painting 
the Lascaux caves. We understand still.

BFA

Den samlade erfarenheten, 2021, keramik,  
varierande mått/ceramics, dimensions variable

Den samlade erfarenheten, 2021, detaljbild/
detail shot
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44 Julius Nord

Beskriv ditt verk.

Mitt verk är placerat i ett av konsthallens 
hörn. Verket är platsspecifikt och agerar 
som en förlängning av mitt måleri. Jag tar 
avstamp i sportens värld och hämtar idéer 
från ytor, färger och former. Färgerna i 
detta verk är hämtade från ett existerande 
sportgolv.

Hur ser din process ut?

Jag valde en plats i rummet som jag öns-
kade utgå ifrån. Formerna och kompositio-
nen arbetade jag fram digitalt, och senare  
i fysiska modeller.

Hur påverkar rummet din konst?

Rummet och sammanhanget är en bety-
dande utgångspunkt i mitt arbete. Detta 
verk är gjort till hörnet. Hörn nås gärna  
av smuts och fungerar ofta som utrymme 
för saker som inte har en given place- 
ring. På samma gång är hörnet en skyddad  
plats varifrån man får perspektiv på  
ett rum. 

I inverterad form kan man se hörn 
som en kant, och beteckning för någots yt-
tersta. Kanter är inte sällan sköra och man 
råkar ibland slå i en, eller skada en.

Ett hus utvändiga hörn kallas knut. 
Dessa kan man gå bakom för att få vara för  
sig själv. I ortodoxa hem, och inom den 
östliga kristendomen återfinns hemaltaret 
i form av ett ikonhörn; en samlingsplats för 
dagliga böner vid hemmets finaste hörn.

Inom sport kan hörn vara platsen vari- 
från kompensation för en misslyckad mål-
chans utgår. Och i spelplanens hörn finner 
man inte sällan den mest bortkomna eller 
iakttagande.

Describe your work.

My work is placed in a corner of the gallery.  
The work is specific to its placement,  
which acts like an extension of my painting. 
Rooted in the world of sports, my ideas  
are gathered from surfaces, colors and 
forms. The colors in this work are inspired 
by an actual gym floor.

What does your process look like?

I chose a place in the room as my starting 
point of preference. Forms and composi-
tions were worked out digitally, and later  
as physical models.

How does space affect your art?

Room and context are both a significant 
starting point in my work. This work is 
meant for a corner. As homes to dust, cor- 
ners often serve as holding areas for things 
that have no given placement. At the same 
time, a corner is a protected area from 
which to view a room in perspective.

In inverted form, a corner resembles an 
edge, which acts as a borderline. And edges 
are often fragile, exposed and easily injured.

Having someone in your corner means  
not standing alone. In Eastern Orthodoxy, 
homes often have an icon corner: a wor-
ship space prepared for daily prayers in the 
finest corner of a home. 

In football, a corner signifies a place of  
compensation for a failed goal chance. A re- 
newed chance to turn the corner on a match. 

BFA

Corner, 2021, detaljbild/detail shot

Corner, 2021, akrylfärg på pannå/acrylic paint 
on board, 480 × 695 cm
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46 Linnéa Ndangoya Palmcrantz

Beskriv ditt verk.

Hem-VHS band är korta sekvenser av mina 
föräldrars inspelade videomaterial från 
mitten av 1990-talet, innan jag var född. På 
den tiden hade min familj en apunge som 
de kallade Herr Nilsson.

Mammas händer är ögonblicksbilder 
som jag har tagit när min mamma klappar 
sin katt. Händernas rörelser påminde mig 
om ambivalensen mellan ömhet och våld. 

När jag var runt sex år gammal håv- 
ade jag upp en groda ur en damm. Om 
dagarna hade jag den i jackfickan och på 
nätterna sov jag med den under kudden. 
När min mamma, efter flera dagar upp-
täckte grodan, var den nästan död. Ibland 
tror jag att människor (inklusive jag själv) 
fortfarande är den där sexåringen… i vårt 
förhållande till andra varelser. 

Hur ser din process ut?

Jag säger ibland lite skämtsamt att jag 
spenderar 99 % av min process åt att tänka 
och att känna efter, och ungefär 1 % åt 
själva genomförandet. De gånger jag har 
upplevt ”konstnärlig kris” har varit när jag 
inte lyssnade på min intuition, vilket jag 
tror är ett vanligt misstag när en tvivlar på 
sig själv. Men att spendera mycket tid för 
mig själv hjälper mig att fokusera på den 
”inre rösten.”

Hur påverkar rummet din konst?

Jag vill ha det mörkt och tight, intimt och 
omedelbart. Det är därför jag byggde ett 
eget rum till videoinstallationen. 

Describe your work.

Home-VHS tapes, are short sequences of 
video recorded by my parents in the mid 90s,  
before I was born. At that time, my family 
had a baby monkey called Herr Nilsson. 

Mother’s hands are snapshots I have 
taken of my mother, patting her cat. The 
movements of her hands reminded me of  
the ambivalence between tenderness and 
violence. 

When I was six years old, I picked up 
a frog from a pond. I kept it in the pocket of 
my jacket for several days, and I slept with  
it under my pillow. The frog was almost dead  
when my mother found out I had it. I had 
offered it cookie crumbs and apple juice, 
taken it to the playground etc. Sometimes  
I think people, (myself included) are still 
that six-year-old… In our relationship to 
other beings.
 
What does your process look like?
 
I sometimes say in a joking manner that I  
spend 99 % of my process thinking and 
feeling, and about 1 % executing. The times 
I have experienced “artistic crisis” have 
been when I wasn’t listening to my intuition, 
which I believe is a common mistake when 
doubting yourself. But spending a lot of 
time on my own helps me to focus on that 
“inner voice.”
 
How does space affect your art?

I want it dark and tight, intimate, and imme- 
diate. That is why I built a small room for 
my video installation. 

BFA

Home-VHS tapes, 2021, videoinstallation/ 
video installation, 11:03 min 
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48 Soni© Sagan

Hur påverkar rummet din konst?

MIN KONST PÅVERKAR RUMMET.

Beskriv ditt verk

NATIVITY is an installation and a happe-
ning exploring the first year of the ficti-
tious “ATAR Walk With Me” or “ATARI 
faith”, and the making of a modern sage. 
Born in the land of Alfred Nobel and the 
traditionally arson-prone Yule goat of 
Gävle, descended from the holy petrol fires 
of Persia, the ATARI-faith explores the 
revolutionary potential at the intersection 
of fire worship and landscape theory. The 
reclamation of imagination, by blissful 
reinterpretation of dystopia, is the subver-
sive tactic of choice here – and the grea- 
test potential of existence post-truth. Who 
speaks for earth? The underground.

Hur ser din process ut?

Det luktar bränt.

BFA

the prophet of  fire – and light by their laser, 
2021, installation 

desOrienterad (persisk) matta // Sonia  
Mohammadsdotters teceremoni, 2021, instal- 
lation & performance
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50 Anneli Ström-Villaseca

Beskriv ditt verk.

Verket inomhus utgörs av en videoinstal-
lation med ett videoverk och en skulptur 
i form av en bonobo. Apan står vänd mot 
projektionen, med ryggen mot resten av 
rummet. Videoverket utgörs av en mon-
tagefilm där jag intresserat mig för frågor 
som rör historia, arv, arbete och utveck- 
ling i relation till dåtid, nutid och framtid. 

Ute i skulpturparken kommer en 
videoprojektion att visas som består av 
arkivmaterial och egenproducerat mate- 
rial som behandlar Ådalshändelserna  
1931. ”Ådalen går igen”, refererar dels till 
hur vi ser på och betraktar historiska  
händelser, men även hemsökelsen av  
en historia. 

Hur ser din process ut?

Stora delar av arbetet har bestått av rese- 
arch i form av läsning och djupdykning i 
rörligt arkivmaterial. Parallellt med läs-
ningen har jag filmat och samlat på mig 
rörligt material som på något sätt fört en 
dialog med det jag sett, känt eller hört.  
Bilderna har fått bli till ett abstraherande 
av informationen och kunskapen jag till- 
ägnat mig under processens gång. 

Den största delen av arbetet har skett 
i klipprummet, där bilderna fått sitt eget  
liv. Att hitta en andning och rytm, låta bild- 
erna få samtala med varandra. Det har  
varit en samverkan mellan känsla och intel-
lekt, i ett försök att låta intuitionen få vara 
det som väglett mig. 

Intuitionen blir till ett språk, genom 
vilket verket talar, som försöker beskriva 
det där som vi kanske inte har satt ord på  
ännu, men som är en känsla vi delar kollek-
tivt på en icke-verbal nivå.

Hur påverkar rummet din konst?

Marabouparkens konsthall har ju tidigare 
varit fabrikslokal som befolkats av fabriks-
arbetare. Platsens historia och vad som 
”sitter i väggarna” ger såklart verken en 
ytterligare dimension.

Describe your work.

My indoor work consists of an installa- 
tion of videos and a sculpture in the form 
of a bonobo. The ape stands facing the 
projection, with its back to the rest of the 
room. The video is a montage of issues  
I am interested in, such as history, heritage, 
work and development in relation to the 
past, present and future. 

Out in the sculpture garden, a video 
projection will be screened containing  
material, both archival and of my own mak-
ing, dealing with the Ådalen shootings  
of 1931. The phrase “Ådalen comes around” 
refers in part to how we view historic 
events, in part to how history can haunt us.

What does your process look like?

A large part of my research was conducted 
through reading and immersion in film 
archives. In parallel with my reading, I have 
filmed and collected moving images that 
have somehow resonated with all I have 
seen, felt or heard. The images have become 
an abstraction of the knowledge and infor-
mation I have acquire during the process. 

The lion’s share of work took place 
in the editing room where images take on 
a life of their own: to find here breath and 
phrase and rhythm, allowing the images to 
resonate together. Emotion and intellect 
have forged a collaboration in the attempt 
to allow intuition to lead the way. 

Intuition becomes a tongue through 
which a work speaks, in its attempts to de-
scribe something as yet unformulated, but 
present as a feeling we collectively share  
on a nonverbal level.

What does your process look like?

The Marabou Park art gallery was once an 
industrial site populated by factory work-
ers. Its history, if its walls could talk, adds 
yet another dimension to the work. 

BFA

Stillbilder ur videoverk/Stills from video work, 
2021, 10:00 min
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52 Ebba Svensson

Beskriv ditt verk.

Jag ställer ut måleri. Mina målningar har 
sedan länge utspelat sig i naturen. Jag har 
lutat mig mot landskapet för att få utforska 
ett abstrakt gestaltande. Under mitt senaste 
år på Konsthögskolan har jag försökt att 
gå in i motiven och bestämma platsen. Det 
jag intresserar mig för är det anlagda och 
komponerade landskapet.

Hur ser din process ut?

Trots att varje målning kanske startar i en  
enskild idé, skiss eller likande så ingår alla  
målningar oundvikligt i en lång serie; mål- 
ningarna förhåller sig mer eller mindre  
till varandra. Att påbörja en målning är att 
påbörja ett problem som ska lösas. 

Hur påverkar rummet din konst?

Måleriet har sin fasta form så rummet blir 
mer en praktisk plats, som handlar mer om 
skala/närhet/avstånd. Rummets uppgift är 
att sätta målningen i relation till människor. 
Jag vill att måleriet ska vara en yta som tit-
tar tillbaka på betraktaren. Att betraktaren 
ska lita på målningen utan att nödvändigt-
vis förstå den.

Describe your work.

I am exhibiting paintings. My paintings 
have long had an eye to nature. I have re- 
lied on landscape painting to explore  
abstract composition. During my last year 
at the Institute of Art, I have tried to 
 go into the motifs more to determine the 
place. What particularly interests me is  
the produced and composed landscape.

What does your process look like?

Although each painting might stem from a  
single idea or sketch, they are inevitably 
one in a long series, each relating to one an-
other more or less. Taking on a painting is 
like taking on a problem that needs solving. 

How does space affect your art?

Since painting has a fixed form, space 
inhabits more of a practical place in terms 
of scale/proximity/distance. The function of 
space is to place the painting in a rela- 
tionship with viewers. I want painting to be  
a surface that looks back at people. Viewers 
need to trust a painting without necessarily 
understanding it. 

BFA
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USSR space film – projected (pågående arbete/ 
in progress), 2021, pigment och harlim på duk/ 
pigment and rabbit skin glue on canvas, 
210 × 195 cm

Placed Figures, 2021, pigment och harlim på 
duk/pigment and rabbit skin glue on canvas, 
200 × 160 cm
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54 Alex Valijani 

Beskriv ditt verk.

Jag ställer ut två individuella verk som  
båda ingår i en skulptural installation med 
titeln WAS/YOU/ASHAMED/WHO/ 
YOU/ARE, samt bidrar med ett performa-
tivt verk till utställningens öppning. Det 
första verket, Stacks, utgörs av fyra stycken 
högar av på varandra staplade VHSer, där 
filmtitlarna på VHSernas respektive ryggar 
tillsammans bildar textsentenser. 

Det andra verket, Hoodie, är en 
reklamtröja med en treögd smiley tryckt 
på bröstet och texten Evolution från filmen 
(2001) med samma namn. Tröjan är knuten 
i sina ärmar runtom en av konsthallens 
pelare och hänger dubbelvikt. 

Det performativa verket utspelar sig 
inuti installationen och består av, utöver 
skulpturerna, mig själv som spelar elgitarr 
och Javier Alvarez Sagredo som läser ur sin 
bok Trauma. 

Hur ser din process ut?

I min process för skapandet av verken har 
jag haft som utgångspunkt min fars kiosk, 
som förut även var en videobutik. Mer  
specifikt har min process pågått underjord,  
i kioskens källare, där tusentals VHSer 
tornar väggarna, från golv till tak. På andra 
sidan källarväggen finns ett komplex av 
replokaler som under 1990-talet och början  
av 2000-talet utgjorde en viktig scen för 
svensk punk- och hardcoremusik. Jag har 
centrerat mitt skapande kring mötet mellan 
VHSerna och ljuden som läckte över,  
och hur de senare har kommit att villkora  
de förra.

Describe your work.

I am exhibiting two individual works  
which are part of a sculptural installation 
entitled WAS/YOU/ASHAMED/WHO/
YOU/ARE, and add a performative work 
for the opening of the exhibition. The  
first work, Stacks, consists of four stacks of 
VHSes whose titles, placed on the spines  
of the VHSes, form sentences. 

The second work, Hoodie, is a piece 
of promotional apparel with a three-eyed 
smiley printed on the front along with the 
text Evolution from the 2001 film of the 
same name. The sleeves of the folded-over 
hoodie are tied around a column in the  
art gallery. 

Taking place within the sculptural in- 
stallation, the performative work has me 
playing electric guitar and Javier Alvarez 
Sagredo reading from his book Trauma. 

What does your process look like?

In my creative process for these works,  
my starting point has been my father’s  
kiosk, which once doubled as a video 
outlet. More specifically, my process has 
progressed underground, in the kiosk  
cellar, where thousands of VHSes bank  
the walls from floor to ceiling. On the  
other side of this cellar wall is a complex  
of rehearsal rooms, which through the 
90s to the early 00s were a hothouse for 
Swedish punk and hardcore music. I have 
centered my creative work around the  
conflux of VHS towers and bleeding 
sounds, and how the latter have condi-
tioned the former. 
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