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Förord
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Förord

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 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 upplevelsen 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 översätta digitalt. Men det finns också
ett starkt intresse för att arbeta med digitala tekniker 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 yrkesverksam 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 början 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 områden. Inte heller vägen ut ur
skolan är som förr, då man tog examen för att
väl utanför 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 konstnärsliv och som erbjuder ett sammanhang
där konstnärligt experiment, nyskapande 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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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 uppmärksamhet. 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
avgångsstudenter 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 utbildningen. På så sätt är utställningen
organiskt inflätad i skolans lärande och där del av
en reflekterad kritisk process. Utställningen ger
möjlighet att erfara konstverk tillsammans med
medstudenter och lärare i ett sammanhang utanför
ateljén. Utställningen är också en experimentell
kunskapsprocess i sig där olika utställningsformat
kan prövas. Samtidigt tar de flesta av våra utställningar – som t.ex. avgångsutställningen – 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 reglera på samma sätt
som vår undervisning. Ett publikt rum är heterogent och befolkas 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 utställningsforum, Galleri
Mejan, Mellanrummet, Rutiga Golvet, Rundgång
och Avgångsutställningen. 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 heterogena och
komplexa att ställa ut i. Här skapas en plats där
utställningen både adresserar 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 lärande 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
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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 experience 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 attention. 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 physical 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 exhibitions?” 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 exhibition. 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 experience 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 audience.
In this open space something crucial happens. The
work no longer exists merely 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 experiences that an
exhibition acts.
At the Royal Institute of Art we have a number of established and recurring forums for ex
hibitions, Galleri Mejan, Mellanrummet, Rutiga
Golvet, Rundgång and the Graduation Show.
We also have many other exhibition projects, often
in collaboration 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 heterogenous 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 smaller 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 surrounding world as we do in our exhibitions. We have managed to keep our studios and
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 determines 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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2 februari, 2021. Medan pandemin fortsätter genom vintern halkar och snubblar
vi ut ur våra digitala burar och tvärs över snön och isen.
”…att vandra tillsammans över hala ytor, att betrakta hinder som förutsättningar i en process snarare än dess avslut, att hålla sig öppen för resultat
som överstiger förväntningarna.” (Ur ”Tillsammans över hala ytor” av
Benjamin Gerdes, lektor i fri konst, i katalogen för Kungl. Konsthögskolans
examensutställning 2020).

”Det är ett rum där man utvidgar, expanderar kontexten,
koncepten och innehållet som på ett vis är som att utvidga
verklighet, identitet och materia…
Det är en öppen dialog mellan dessa olika subjekt-objekt
tillsammans, en specifik utgångspunkt…
Och genom den här dialogen kan nya experimentella fält
upptäckas, fält där känslan av auktoritet upplöses för att
i stället bli ett tillstånd av välkomnande deltagande – jag
kallar det ett slags ’dekoloniserat podium’ – ett jämlikt
fält av konstruktivt utbyte, en kreativ rörelse…
Jag brukar säga, ’om du tvivlar, skapa’.”

Snubbla IRL

Vi ler igenkännande mot de hala ytorna som gnistrar framför oss medan vi diskuterar hur vi ska vägleda den grupp som organiserar årets avgångsutställning
när vår undervisningssituation flyter mellan Teams-fönstrens digitala avstånd och
munskyddssamtalen i vinterkylan.
Som konstnärer trivs vi i mobilitet och förändring, i ett konstant omformulerande och testande av nya perspektiv, där vi förstår att vi inte förstår och
accepterar att detta flöde av skiftningar är det enda vi vet något om.
Fångade mellan dessa nya men tunna rum och relationer, konstant matade
med de polariserande åsikter som oupphörligt pumpas ut i media, med begränsad
tillgång till trygga gemensamma rum där nyanserade svar kan odlas, kan vi inte
göra annat än att fortsätta halka och glida i vår tids accelererande osäkerhet.
Flytande på ett hav av osäkerhet förankrar vi oss i uppgiften att samordna
våra magisterstudenters olikartade perspektiv och processer. Det kommer att bli
en konstnärlig odyssé formad av deras enskilda och specifika subjektiviteter – tillhörande faktiska personer, faktiska kroppar – som vi med tiden möter med våra
egna kroppar i utställningens rum.

”En utställning skapar ett moment där transformation kan
uppstå… den stärker människors förmåga att ta till sig ny
information… Möjligheten att använda den här plattformen för att skapa diskurser kring ämnen som är intressanta
och viktiga är ännu en anledning till att jag gör utställningar.
Det är väldigt subjektivt… det kan vara om vad som helst…
det är en plattform där du kan mötas och använda din sensibilitet till att reagera och samtala om olika saker eller
situationer som händer framför dig. Det är ett möte, och
det mötet kan vara virtuellt eller i vilken form som helst.”

MFA

”Jag befinner mig väldigt mycket i en process där jag försöker skulptera målningar eller måla med skulpturmaterial…
Jag skulle vilja ge ledtrådar till den här processen för den
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som är uppmärksam på de små detaljerna i hur saker ser ut.
Jag tycker om att bli överraskad, av något oväntat, det
kan vara något litet eller något stort.
Skriker efter din uppmärksamhet i ögonvrån.”
(Utdrag ur examenstudenternas samtal baserat på frågorna: Vad gör utställningar
och varför gör vi utställningar?)

Snubbla IRL

Magisterstudenternas examensutställning kan ses som en milstolpe som markerar
slutet på en konstutbildning, men utställningen och de utställda verken är inte
enbart resultatet av avgångsstudenternas konstnärliga praktiker, utan kan ses
som material i sig själva.
En sådan här otematiserad grupputställning ger fritt utrymme för en
mängd intima processer att öppnas upp i dialog med publiken. Publiken utgör en
avgörande del av den konstnärliga processen, där konstverken påverkas djupt av
besluten som fattas kring hur de delas.
Utanför den här processen kan konst som packats ner i en packlår, sparats
på en hårddisk eller skrivits ner i ett manuskript ses som något som slumrar i ett
improduktivt tillstånd och som bara kommer till liv i kontakt med en publik.
De här aktiveringarna som kan sträcka sig långt bortom själva utställningen är konstnärens belöning. När nya ögon ser verken i nya sammanhang
skapas nya perspektiv och nya världar som reflekteras åter till konstnärerna,
som sedan kan använda det i sin egen förståelse av vad de gjort. Vilken i sin tur
överförs till och inlemmas i deras fortsatta konstnärliga process och praktik.
”För mig blir målningarna mer komplexa när de kommer
in i ett utställningsrum. Där bildar de en startpunkt till
en större konversation…
Jag känner mig ibland isolerad i min ateljé och att jag inte
helt vet vad jag gör förrän jag ser målningarna i utställningen. Där hamnar de i ett sammanhang med andras verk
vilket adderar fler lager till dem… hur de visas påverkar,
speciellt i en kontext som Konstakademien, som bär så
mycket historia…
Jag har funderat på att hänga målningarna på ett akademiskt sätt, för det kan komma att på ett märkligt vis likna
ett Instagramflöde, eller andra bildflöden online.”
”För mig skulle det räcka att bara stå i ateljén och göra
målningar som jag skulle kunna kasta ut genom fönstret…
helt ärligt, det är mitt mål…
Målningarna kommer självklart att påverkas av utställningen,
men om grundarbetet sitter, om basen är solid, eller alltså
om jag tycker det är solitt, så kommer det att fungera ändå.”

MFA

”På ett vis är konstskapande hedonistiskt och väldigt inåtriktat så att ha en utställning är att ge tillbaka samtidigt
som du får feedback. Utställningen är ett forum, en möjlighet att starta nya samtal och att möta nya personer… Det
är en väldigt gammaldags tanke att konst ska vara till lags
och skapa en värld där du kan glömma dina bekymmer.
Just nu tänker jag att de målningar jag planerar kommer
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att vara ganska olika så att de skulle kunna fungera som
ett klister och skapa en kontinuitet mellan andras verk.”
”Det är så spännande att tänka på publiken, att ha tillgång
till den här kanalen ut i världen… det är också givande, för
på en konstutställning bryr sig verkligen folk, de lyssnar
och tar in saker. Det är ett verkligt privilegium, så man
måste vara noggrann med den makt man har som konstnär… Att ta sig an det är en intressant utmaning. För mig
är det viktigt att ha en röst, även om den till största delen
består av teckningar.”

”Jag vill erbjuda människor en sorts gåta. Jag vill erbjuda en visuell upplevelse som bryter och stör det
vanemässiga sättet att uppleva det visuella. I det avseendet vill jag förse publiken med en njutbar utmaning, som på sätt och vis utmanar seendet… En gåta,
ja, och en fälla. Betraktaren fångar inte in konstverket med en rationell definition, i stället är det verket som fångar den som uppfattar det genom dennes
oförmåga att definiera det.
Och om nu konstverk kan ses som fällor kan utställningen
ses som ett territorium eller landskap som är fullt av fällor,
och de här fällorna förser oss med en form av effektiva
banor som hjälper dig att orientera rummet.
Jag har tänkt mycket på barocken i förhållande till Konstakademiens byggnad… Inte barocken som en konsthistorisk
tid eller stil utan barocken som idé… den sortens landskap
som utgörs av veck och utvecklingar och omvecklingar.”

MFA

”Det största för mig just nu är, typ, ska mitt verk vara fysiskt överhuvudtaget?
Egentligen ville jag att min slututställning skulle bestå av
en workshop, en ständigt pågående workshop… Men på
grund av corona känner jag mig osäker på om vi kommer att kunna återgå till någon form av nytt normalläge.

Snubbla IRL

Grundläggande för projektets kollektiva kuratering (det var ett medvetet gruppbeslut att inte utse några kuratorer) är den extra tid, ansträngning och omsorg som
krävs för att utveckla en djup och ömsesidig tillit till och förståelse för varandras
arbetssätt och perspektiv.
Med tanke på grupprocessens krockar och koalitioner av röster, och de
hala ytor och hinder som kuratering i grupp innebär, låt oss vara uppmärksamma
på ”att förbli öppna för resultat som överstiger förväntningarna”. Resultat som vi
känner redan har börjat flöda fram ur våra pågående gemensamma samtal, och
som kommer att förmeras när vi börjar installera på riktigt i tid och rum.
Medan vi ännu sitter fast i den här pandemin längtar vi efter att än en gång
påminnas om hur direktkontakt med konsten och dess processer, med våra konstnärskollegor och andra nyfikna användare av konst får oss att känna oss mindre
som enskilda personer i enskilda kroppar, halkande och snubblande omkring i en
social recession, utan mer som en sorts flytande, berusande mångfaldigad närvaro
som gläds åt konsten och dess förmåga att beröra och förändra oss.
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Självklart är att ställa ut ett sätt för mig att träffa människor,
diskutera och ha kul, och faktiskt njuta av livet… att skapa
verket och sedan lämna det… Det får jag inte ut något av.”
Bakom magisterstudenternas examensutställning i Konstkademiens traditionsfyllda
salar ligger år av försök och misslyckanden, experiment och ångest, utforskande
och risktaganden när studenterna har strävat efter att hitta och finslipa sina röster,
strategier och metodiker.
Som utbildare ser vi utställningen som en central del av en experimentell
lärandeprocess – inte som ett slutmål i sig, utan som något sammanhängande, från
konstnärens ateljé till det rum där konsten visas upp och delas och förhoppningsvis
tillbaka till ateljén igen, laddat med nyfunna möjligheter.
Innanför konstskolans väggar är gruppkritiken det forum där de framtida
konstnärerna övar på att släppa sin rädsla inför en publik bestående av andra studenter och lärare, så att de hittar modet och stödet som behövs för att ta språnget
ut i det stora okända.
Här grundläggs livslånga vänskaper, allianser och koalitioner när konstnärerna blir vapendragare i den publika utställningens slagfält, ”landskapet fyllt
av fällor”. Hur skapar vi de nödvändiga förutsättningarna som studenterna behöver
för att ta ut kursen över dessa omtvistade territorier, från konstnärsateljéns och
konstskolans trygga rum till den riktiga världens och offentlighetens minfält? Särskilt
i denna tid då spelets regler och miljö verkar driva allt längre bort från vår kontroll.

Snubbla IRL

”Man vill inte att ens verk ska vara osynliga men är samtidigt rädd för att göra utställningar för det är så mycket
av en själv som blir synligt och krävande. Ett tillstånd där
man vill synliggöra och vara osynlig på samma gång – den
där ambivalensen – det är det liminala rum jag söker efter
i mina videoverk.
Att göra arbeten som möjliggör för människor att vara i
ett rum som är någonstans där man inte bara är ett konsumtionsdrivet subjekt utan någonting annat.
Att göra utställningar i grupp innebär… att släppa
kontrollen, sippra in i och ut ur varandras verk… de oförutsägbara mötena kan verkligen vara fantastiska.”
”En av anledningarna till att jag ställer ut är att jag tycker
det är lärorikt… Det ger mig perspektiv på hur jag kan
ta in andra verkligheter och andras erfarenheter, vilket
jag tycker är väldigt, väldigt viktigt.
En annan anledning är ganska grundläggande, det är
underhållning, ’coz I’m a human and I need to have fun,
så… konst är kul.
Och anledningen till att jag vill dela min konst är… att
visa andra hur jag förstår hur jag upplever existensen och
allt den bär med sig. Det är inte mer komplicerat än så.
Enkelt sagt kan man säga att jag vill dela min kärlek för
mina passioner.”

MFA

Vid lärarkollegiets månadsmöten har den konstnärliga forskningens och pedagogikens roll i förhållande till vårt individuella konstutövande lyfts fram och undersökts under den här krisperioden. Vad är det utställningar gör? och Varför gör vi

Snubbla IRL

”Vad utställningar kan göra kan också vara något våldsamt…
Sättet den installeras på eller sättet man arbetar med betraktaren kan bli nästan traumatiskt, eller också manipulativt.
I mina första verk var jag extremt intresserad av ikonoklasm, eller en våldsam reaktion på konst och konstverk, och jag tror att det är något jag har burit med mig
som kanske den mest passionerade respons som går att få.
Jag föreslog att vi skulle kalla utställningen för Överföring.
Jag tänker att en utställning under en pandemi får en specifik och angelägen kvalitet, eftersom det potentiellt sett kan
vara dödligt att se utställningen tillsammans med andra.
För att kunna uppleva konsten löper du risken att bli
smittad. Det är något fysiskt. Överföring som medicinsk
term men också som kommunikation. Något som finns i
etern, men mycket ’kroppsligt’.”
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utställningar? är viktiga frågor som ramar in en serie bredare kollegiala samtal.
Vi ställde de här två frågorna till avgångsklassen.
Diskussionen vidgades snabbt till flera andra frågor, till exempel, varför
vi känner behovet av att ställa de här frågorna nu? Det mest uppenbara svaret är
att vi är konstnärer som för närvarande lever under en pandemi, utan den vanliga
tillgången till utställningar IRL; det är få utställningslokaler som håller öppet och
flera har tvingats stänga på obestämd tid; en överväldigande majoritet har behövt
ersättas med virtuella surrogat.
Den brännande hållbarhets- och klimatfrågan bidrar också till att göra
diskussionen angelägen. De ”professionella” arbetssätt som den globala konstekonomin hittills har använt sig av verkar vid en tillbakablick helt förkastliga, tillsammans med en mängd andra antaganden som en gång sågs som ”normala”.Om pandemin är en portal, vad ligger då bortom den? Vad lämnar vi kvar och vad tar vi med oss?
Om det är något vi har lärt oss av de senaste månadernas restriktioner så är det att de
här tilltrasslade förhållandena bara har intensifierat vårt behov av fysiska rum där vi
kan träna kroppens sensoriska mottaglighet för det konstnärerna har att erbjuda. Våra
kroppar längtar efter att möta konsten i verklig tid och verkligt rum tillsammans med
andra kroppar. Medan vi kämpar för att förstå de förändringar som ligger framför oss,
vilka råd kan vi egentligen erbjuda våra avgångsstudenter i deras rituella övergång
från ”Akademien” till en simulering av en framtid vi knappt kan våga föreställa oss?

”För mig är utställningsrummet verkligen en plats där
åskådaren är mycket mer fri än inför en film på bio. Det
är därför jag försöker arbeta i fragment, jag vill inte tvinga
ihop klipp, jag vill att åskådaren ska vara fri att gå omkring i sin egen takt, på sitt eget sätt, och skapa sig en
egen upplevelse av de fragment jag placerar ut. Jag vill
skapa en upplevelse för dem som är i rummet och… jag
vill att det ska vara något fysiskt.”

MFA

”Utställningen är en otillräcklig kommunikationsform och det är just detta
som utgör dess potentialitet. Ingen konst konstituerar en effektiv kommunikation och otillräckligheten skapar en möjlig öppning för att synkronisera
givna ögonblick.” (Asier Mendizabal, professor i fri konst med inritning på
skulptur och installation i en av lärarkollegiets diskussioner)
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Snubbla IRL

När något är klart eller genomskinligt kan vi följa de riktningar som artikuleras.
Opacitet erbjuder däremot en yta för projiceringar. Projektionsytan är en alltid
otillräcklig behållare för sanning eller information. Den blir istället ett gränssnitt
för möjligheter där överrumplande ögonblick kan synkroniseras och komplexa svar
formuleras genom denna synkronisering. När vi besöker en utställning och beaktar
de sammanförda materialen är den mening som konstnären eller konstnärerna
försöker kommunicera sällan klar eller genomskinlig. Denna uppenbara opacitet,
eller omöjligheten att fullt ut veta (utforskad av Édouard Glissant i Relationens
filosofi), skapar inte information, sanning eller dom – utan en projektionsyta.
Den möjliggör för en potentialitet där överraskande tankar och frågor kan mötas.
Inom en sådan matris av idéer och skillnader går det att börja att formulera mer
komplexa läsningar.
För att vara förmögna till förvandling måste vi bekänna oss till denna
komplexitet och ”använda kunskap för att förändra… dana om världen så att den
blir bättre för alla dess invånare” och ”i en absolut mening vägra att tillskriva någon
som helst beständighet till det som är, bara därför att det finns” (från föreläsningen ”How Does Change Happen?” av Angela Davis vid Women’s Resources and
Research Center, University of California Davis, 2006).
Det är enligt vår erfarenhet detta som konstnärer har gemensamt med
de som kan föreställa sig och kämpa för en bättre värld: en färdighet att uthärda
förnimmelsen av det omöjliga och se latenta möjligheter att förändra omöjligheten till en komplexitet och där kunna projicera föreställningen om något bättre.
Konstens otillräckligheten som kommunikationsmedel är vad som gör det möjligt
för oss att vägra att acceptera ”det som är, bara därför att det finns”.
”Att dela mitt arbete med andra ger mig en viss tröst. Det
är som känslan av att ha något att säga och känna sig hörd.
Det är en möjlighet att exportera vår egen uppfattning av
vad en bild kan betyda, när vi berättar och återberättar
samma historia påverkar vi sakers betydelser… och jag
känner att en konstnär kan erbjuda en annan version av
en redan berättad historia och kanske inspirera till ett
nytt sätt att vara.
Jag känner ett visst ansvar att tänka på vilka narrativ jag
lyfter fram med mitt verk, men jag känner också att jag
skapar konst av ren nödvändighet, det är något jag måste
göra för att känna lättnad, vare sig jag delar det med
andra eller inte.”

MFA

”Jag har funderat över varför jag arbetar med det här
överhuvudtaget och har också tänkt mycket på alternativitet. Och det är svårt i konstvärlden, eftersom alla är i
konstvärlden och vi är i samhället och jag vill inte arbeta
för samhället. Så jag har varit mycket i Hälsingland (på
landsbygden) och arbetat i en annan, icke-stadsbaserad,
icke-institutionell värld…
Att leka med den rollen (konstnärens)… och försöka
att inte vara i den, försöka komma bort från den rollen,
det är viktigt för mig… Att inte tänka på mig själv som
en konstnär, tänka på helt andra saker från helt andra
platser och bara ta sig bort från konsten.”
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Stumbling IRL
Johanna Gustafsson Fürst,
Professor in Fine Art
Ming Wong,
Professor in Fine Art
/
The Royal Institute of Art
graduating class 2021

MFA
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Stumbling IRL

MFA
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February 2nd, 2021. With the pandemic continuing through the winter, we slip and
stumble out of our digital cages and across the snow and ice.
“…to walk together over slippery surfaces, to view obstructions as constitutive of a process rather than its conclusion, to remain open to returns
exceeding the expectations.” (“Together Across Slippery Surfaces” by
Benjamin Gerdes, Senior Lecturer in Fine Art, for the Royal Institute of
Art’s graduation show catalog, 2020).

“It would be the space where to extend, to expand the
context, concept and contents, so that you somehow extend
the reality, identity and the matter…
It’s an open dialogue between those different subjectobjects together, a point of view…
And through this exchange to discover new fields of
experimentation, so a field where to lose the sense of
authority and welcome a participatory state – I call it a
‘decolonizing podium’ – an equal field of constructive
exchange, a creative movement…
I use to say, ‘In doubt, create ’.”

Stumbling IRL

We smile, acknowledging the slippery surfaces glistening in front of us as we discuss how to guide this year’s cohort organizing the graduation exhibition, as our
teaching situation continues to float between the digital detachment of a “Teams”
window and the masked-mouth conversations out in the winter cold.
As artists, we thrive in mobility and change, constantly reformulating and
testing new perspectives, so we understand that we do not understand and accept
that this flux is the only thing we do know.
Caught between these novel but tenuous spaces and relationships, constantly fed with polarizing opinions pumped out incessantly in the media, with limited
recourse to communal safe spaces where nuanced answers can be nurtured, we cannot help but continue slipping and sliding in the accelerated precarity of our times.
Afloat in a sea of uncertainty, we anchor ourselves on a mission to coordinate our MFA students’ diverse perspectives and processes. It will be an artistic
odyssey defined through their particular, specific subjectivities – belonging to real
persons, real bodies – that we will encounter in time with our own bodies, in the
space of an exhibition.

“An exhibition creates a moment where a transformation can occur… it heightens people’s ability to receive
new information… The ability to have this platform
where you can create a discourse around subjects that we
find interesting and important is also why I make
exhibitions. It’s very subjective… it could be anything…
it’s a platform where you meet people and you use your
senses to react or talk about a certain thing or situation that’s happening in front of you. Like a meeting,
and that of course could be virtual or in any form.”

MFA

“I’m very much in the process of trying to do sculpture paintings or paintings with sculpture materials…
I would like to give hints of the process if you’re being
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conscious of the small details of what things look like.
I like to be surprised, like something unexpected, it could
be small things or larger things.
Crying for your attention at the corner of your eye.”
(Excerpts from the graduating students’ conversations based on the questions:
What do exhibitions do, and why do we do exhibitions?)

Stumbling IRL

The MFA examination exhibition can be viewed as a milestone to mark the end
of a “formal” art education, but the exhibition itself and the works on display need
not be mere appendixes to the artistic practices of the graduating class, but are
materials in themselves.
Such an unthematized group exhibition allows for many intimate processes
to be opened up in different dialogues with the audience. The audience makes up
a crucial part of the artistic process, in which the works can be deeply affected by
the decisions about how they are shared.
Outside of this process, the art that is packed in a crate or a hard drive or
in a script could be seen as something that lies dormant in an unproductive state
that only comes to life on contact with an audience.
The reward for the artist, is precisely the potential activations that can extend
well beyond the exhibition itself. When new eyes see the works in new contexts, new
perspectives and new worlds are created that are reflected back to the artists, who
can then process them into their own understanding about what they have done,
which in turn gets transmitted into the processual continuation of their art practice.
“For me the paintings become much more complex when
they enter an exhibition space. It becomes like a starting
point to a wider conversation…
I sometimes feel very isolated in my studio, I feel like I
don’t really know what I’m doing until I see the paintings
in the exhibition, and also to put them together with other
peoples’ art adds many more layers to them… and also just
the fact how they are shown, especially in a context like
Konstakademien, which has so many layers of history…
I have been thinking of doing the academic way of hanging paintings, because that also in a strange way looks like
an Instagram flow, or a flow of images online.”
“To me, to be in the studio and making paintings that I know
I could just throw out the window and they will be ok…
that’s the goal for me, to be honest…
Given the same painting, it can change in the exhibition
but still the groundwork is done, if the foundation of it is
solid, or when I think it feels solid it will work anyway.”

MFA

“In a way making art is a very hedonistic and very self-indulgent thing, so having an exhibition is kind of giving a
reward, you get the feedback. It’s a forum, it’s a possibility
to start new discussions or meet new people… to create
a different type of world where a viewer can come in and
forget troubles for example, it’s a very old school thought
that art needs to please.
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Right now I am thinking since all of the paintings that
I’ve planned are quite different so they can act as a glue
or continuation between other people’s work.”
“It’s exciting to think about the audience, to have this
outlet into that world… It’s also rewarding, because in
art exhibitions people do care really, they listen and take
it in. That’s a real privilege, so one has to be quite careful
with that power as an artist… It’s an exciting challenge
to take on. Having a voice is important for me, even if it’s
mostly drawings.”

“I want to offer people a kind of riddle-thought. I want
to offer people a visual experience that is interruptive
and that is breaking with the habitual visual experience.
I want to provide a pleasurable challenge in that sense.
It’s a riddle that kind of challenges your preconceived
visual operations somehow… A riddle, yes, and a trap.
The observer does not capture the work in a rational
definition, but the work captures the perceiver through
the inability to define it.
And in that sense if artworks are traps, you can see the
exhibition as a place like a territory or landscape that is
riddled with traps, and these traps provide sort of effective
trajectories that help you orient the space.
I’ve been thinking a lot about the Baroque in relation
to the Konstakademien building… The Baroque not as
an art historical moment or style but the Baroque as an
idea… that kind of landscape of folds and unfoldings
and refoldings.”

MFA

“My biggest thing right now is like, should I have a physicality to my work at all?
I actually wanted my final exhibition to be a workshop,
like a continual workshop… But due to corona, I do
feel uncertain we will be able to go back to some kind

Stumbling IRL

Fundamental to the collective curation of the project (as it was a conscious
group decision, not to have a chosen curator/s) is the extra time, effort and care
required to develop a deep, mutual trust and understanding of one another’s
practice and perspective.
In anticipation of the clashes and coalitions of voices, and the slippery surfaces and obstructions of the group curation process, let us be mindful “to remain
open to returns exceeding expectations”. Returns that we sense have already started
to flow from our ongoing communal conversations and that will be multiplied when
we begin the installation in real time and space.
While still caught up in this pandemic moment, we yearn to be reminded
once again of how being in direct contact with art and its processes, with our
fellow artists and all the other curious users of art, helps to make us feel less like
a singular person in a singular body slipping and stumbling around in a social
recession, but more like a kind of fluid, roaring, pluriform presence that rejoices
in art that has the ability to move us, and change us.
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of new normal. Of course for me exhibiting is a way to
meet people, to discuss and have fun actually and enjoy
life… Because for me I don’t think, doing the work and
then to leave it… it doesn’t do nothing for me.”

Stumbling IRL

Behind the MFA examination exhibition in the hallowed halls of the Royal Swedish Academy, lies the history of several years of testing and failure, experiments
and anguish, research and risk-taking by the graduating artists, striving to find and
fine-tune their voices, strategies and methodologies.
As educators we see the exhibition as a central part of an experimental
learning process – not an “endgame” unto itself, but a continuum from the artist’s
studio to a space for showing and sharing, and eventually back to the studio again,
recharged with newfound possibilities.
Within the walls of the art school, the group critique is the forum where
the future generations of artists train to lose their fears before an audience of
fellow students and teachers, in order to seek the courage and support needed to
leap into the vast unknown.
Herein lies the foundation of life-long friendships, alliances and coalitions,
where artists become comrades-in-arms on the battlefield of the public art exhibition, the “landscape that is riddled with traps”. From the safe space of the artist’s
studio and the art school, to the minefield of the real world and public sphere,
how can we create the guideposts necessary for navigating across these contested
territories? Especially at a time when the rules of the game and its environment
seem to be drifting further out of our control.
“You don’t want your works to be invisible but you’re
afraid of doing exhibitions because it’s so much about you
that gets visible and demanding. That mode of wanting
to be visible and invisible at the same time – that ambivalent state – that is the liminal space that I am after in
my video work.
To make work that enables people to be in a space that
is maybe somewhere that you’re not only like a consumerdriven subject but that you’re something else.
Making exhibitions in a group… letting go of control,
leaking in and out of each other’s work… the unpredicted
meetings that really can be amazing.”
“My reasons for making exhibitions, is because I think it’s
educational… because it gives me perspectives on how I
can perceive other realities and others’ experiences which
I think is really, really important.
And the other one is pretty basic, it’s entertainment, ’coz
I’m a human and I need to have fun, so… art is fun.
And why I want to share my art is because… to show my
understanding of how I perceive existence and all that’s
beholden in it. It’s not more complicated than that. To
put it in easy words, it’s also like I want to share my love
for my passions.”

MFA

At the monthly meetings of the professors’ collegium, the role of artistic research
and pedagogy in relation to our individual art practices is being re-examined and

Stumbling IRL

“What exhibitions can do is, it can also be violent… The
way the show is installed or the way you work with a
viewer can be almost traumatic, or it can be manipulative.
In my first works I was extremely interested in iconoclasm,
or a violent reaction to art and art objects, and I think
that is something that has borne with me, as maybe the
most passionate response available.
I proposed that we would call the show Transmission. I
think that during a pandemic an exhibition takes on a
specific urgent quality especially since it could become
potentially deadly to view an exhibition in a group.
To be able to experience art, you might be infected. It’s
something that is physical. Transmission as a medical
term but also communication. It’s something that is in
the ether, but very ‘bodily’.”

23

foregrounded during this period of crisis. What do exhibitions do? and Why do we
do exhibitions? are the key questions for framing a wider series of collegial conversations. We put these two questions to the graduating class.
The discourse expanded into many other questions, such as, why do we
feel the need to ask those questions now? The most obvious answer is that we are
artists currently living in the conditions of a pandemic, without our customary
access to actual exhibitions IRL; few exhibition spaces have remained open, with
several forced to close down indefinitely; a vast majority have been obliged to be
replaced with virtual surrogates.
The burning question of sustainability and the climate crisis also fuels the
urgency of the discussion. The hitherto “professional” practices of the global art
economy seem reprehensible in hindsight along with a whole heap of assumptions
once deemed “normal”. If the pandemic is a portal, what lies beyond? What do we
leave behind and what do we bring with us? If there is anything the last months of
restrictions has taught us, it is that these entangled conditions have only intensified
our need for the physical spaces where we can exercise the body’s responsive sensations to what artists have to offer. Our bodies are yearning to encounter art in
real time and space together with other bodies. As we struggle to make sense of the
changes ahead, what advice can we offer our graduates in their rite of passage from
the “Academy” to whatever simulation of a future we can only dare to imagine?

“For me it’s really a space where the viewer is much more
free than in the cinema. That’s why I try to work in fragments, I don’t want to force clips together, I want the
viewer to be free enough to walk around at their own pace
and meet it in their own way, make their own experience
from the fragments I put out there. I want to create an
experience for those who are in the room and… I want
it to be something physical.”

MFA

“The exhibition is an inadequate form of communication and that is precisely why there is potential. For art is not effective information, and that
inadequacy creates a possibility to open up for synchronizing particular
moments.” (From discussions in the professors’ collegium, by Asier Mendizabal, Professor of Fine Art, specializing in Sculpture and Installation, 2021)
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When one visits an exhibition and takes in the assembled materials, it is often
not that transparent what the artist or artists are trying to communicate. This
apparent opacity, or unknowability (as Édouard Glissant has explored in Poetics
of Relations), creates a surface for projection, but not of information or truth or
judgement. Instead, it allows for a potential state where unexpected thoughts and
questions can cross, and within such a matrix of ideas and differences, one can start
to formulate more complex readings.
And we need to commit ourselves to enable this complexity in order to
enact change, and “to use knowledge in a transformative way… To remake the world
so that it is better for all of its inhabitants” and “to absolutely refuse to attribute
any kind of permanency, to that which is, simply because it is”. (From the lecture
“How Does Change Happen?” by Angela Davis, at the Women’s Resources and
Research Center, University of California Davis, 2006)
In our experience, this is what artists have in common with those who
can imagine and fight for a better world: an ability to endure the feeling of the
impossible, and to seek the potential of transforming the impossible into complexity, in order to project an imagination of something better. The inadequacy
of art as communication is that which enables us to refuse to accept “that which
is, simply because it is”.

Stumbling IRL

“Sharing the work, it gives me some condolences. It’s just
like the feeling of having something to say and feeling
heard. It’s an opportunity for us to export our own notion
of what an image could mean, when we tell and retell the
same story we do affect what things mean… and I feel
like an artist could offer a different version of a told story
and perhaps inspire a new mode of being.
I feel some responsibility to think about which narratives
I am honoring with my work, but I also feel like why I
make the art it’s a practice of necessity, it’s something that
I need to do to feel relieved, whether or not I share it.”
“I’ve been thinking about why I’m working at all, and
I’ve also been thinking a lot of alternativity. And that is
hard in the art world because everyone is in the art world
and we’re in the community and I don’t want to work
for the community. So I have been a lot in Hälsingland
(in the countryside) working in different not-city-based,
not-institutional world…
Playing with that role (of the artist)… and trying not
to be in it, and trying to get away from that role, that is
important for me… Not thinking I am an artist, thinking about completely different things from completely
different places and just going to get away from the art.”

MFA
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Nada Ali
Stillbild från filmad performance/Still frame from filmed performance, 2021, mått på skulpturen/measurements of sculpture:
230 × 80 cm

En praktik som inte förhåller sig till några regler tillåter mig att skapa och
förbli i lekfulla och experimentella världar. Mina verk sätts samman av
en mängd olika material och medier. Ofta får de koncept som utgör drivkraften bakom verket inspirera mediet. Jag låter materialen tala sitt eget
tydliga språk och överföra innebörder. Ett exempel är lera, som för mig
kommunicerar tyngd, både materiell och metaforisk; från det förflutna bär
den med sig resterna av ett oändligt antal liv, både människors och ickemänniskors. Vi, de levande, har på så vis en koppling till leran.
Jag utgår från personliga erfarenheter i mitt skapande genom att fläta
samman bilder och berättelser utifrån ett existentiellt perspektiv. För
närvarande arbetar jag med sympatisk magi som ett sätt att tillämpa fantasi:
Det handlar om en intensiv längtan efter narrativ som förenklar vår kaotiska värld och en önskan att ha någon form av kontroll i den. Våra kroppar
verkar vara inställda på att påverkas av hur vi använder fantasin. Att tänka
genom symboler och metaforer och föreställa sig en förtrollad värld kan
vara ett sätt för oss att förmedla olika sätt att uppleva omvärlden.
För att försonas med osäkerhet utformar jag en arbetsmetod och utför
sedan arbetet på ett skoningslöst sätt, utan att tänka på resultatet. På så
vis rör sig processen i oväntade riktningar. Osäkerhet tvingar mig att vara
uppmärksam på vad som kan bli. Att förbereda sig för det oförutsedda blir
på sätt och vis också skapandet av detsamma.

MFA
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Nada Ali

Stengods: trasig, bränd och på väg att återmonteras. Skulpturen här befinner sig i den första cykeln av sönderbrytning och reparation/
Stoneware: broken, burned, and in the process of reassembling. The sculpture here is in its first cycle of breakage and reparation, 2021.
Mått på skulpturen (i dess skick på fotot)/Measurements of sculpture (at its state in the photo): 150 × 80 cm

MFA
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Nada Ali
Detaljbild: Det arabiska alfabetet och siffror är inristade på skulpturens insida och fungerar som ett system för återmonteringsprocessen/Detail shot: Arabic alphabet and numbers are inscribed inside the sculpture, functioning as a system for the
reassembling process, 2021

MFA
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Nada Ali

A practice that is not bound to any rules allows me to create and remain
in realms of play and experimentations. I compose my works using a wide
range of materials and media. The concepts driving the work usually inspire the medium. I allow materials to speak volumes and perform meanings. For example, clay communicates heaviness to me, both materially
and metaphorically; it carries the remains of countless past lives, of humans and non-humans. We, the living, are connected to clay.
I depart from personal experiences to create my work. I make connections between images and stories and weave them from an existential
perspective. My current work uses Sympathetic Magic as an imaginative
practice: It’s about craving narratives that simplify our chaotic world and
the desire to have some control in it. Our bodies seem to be in-tuned to
respond to imaginative practices. Thinking with symbols and metaphors
and imagining an enchanted world can mediate, for us, different ways of
experiencing the world.
To get along with uncertainty, I design a working method, then perform the work in a reckless manner, with disregard to the result. This lets
the process move in unexpected directions. Uncertainty forces me to stay
alert to what might become. To prepare for the unforeseen, in a sense, also
becomes the making of it.

Gipsformar/Plaster, 2021, 30 cm

MFA
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Johan Eriksson

Vad är blivandets form?
Mitt arbete utforskar det kooperativa och anspända växelspelet mellan till
synes motsägelsefulla begrepp såsom frihet och begränsning; det minimala
och maximala; det enkla och komplexa; det pragmatiska och metafysiska;
det nödvändiga och det aleatoriska. Att bebo den är en strävan mot att
gränsla upplevelseskalan, från det subatomiska genom det mikroskopiska,
till det kroppsliga, jordliga och kosmiska.
Ett mantra av punkter appliceras med en stålspetspenna till ett ytfält.
Varje punkt är nästan ingenting, och precis sin egen skapelsepunkt. Därifrån: repetition, skillnad, kluster, flöden, gränser – den generativa bilden
växer fram mot sin egen sanning, där den verkställer sig själv som en gåta
att meditera in i.

Installationsvy/Installation view, Galleri Mejan, 2020

Ensam (detalj/detail), 2020, olje- och shellacfärg på linne/oil- and shellac paint on linen
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Johan Eriksson

Ensam, 2020 olje- och shellacfärg på linne/oil- and shellac paint on linen, 2 ×113 × 93 cm

MFA

What is the form of becoming?
My work investigates the cooperative and tensional interplay between
seemingly contradictory notions such as freedom and limitation; the
minimal and maximal; the simple and complex; the pragmatic and metaphysical; the necessary and the aleatory. Inhabiting it is a striving to
straddle experiential scale, from the subatomic through the microscopic,
to the bodily, terrestrial and cosmic.
A mantra of points are added with a steel-nib pen to a surface field.
Each point is almost nothing, and precisely the point of its creation.
From there: repetition, difference, clusters, flows, borders – the generative
image grows toward its own truth, where it establishes itself as a riddle
to be meditated into.
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Theiam, 2020, olje- och shellacfärg på linne/oil- and shellac paint on linen, 150 × 107 cm

36
		Tim Høibjerg
Lady Lovely Locks, 2021, videoanimation/video animation, 10:00 (loop)

Evighetsmaskin
Jag väcks inuti en container av en obekant mjuk, rytmisk klang. Jag försöker strunta i den, men den växer sig allt starkare och får snart sällskap
av ett disharmoniskt surrande. Jag försöker röra på fingrarna, men hela
kroppen har domnat. I munnen känner jag smaken av järn och koppar.
Surrandet blir till ett rytande och klangen en kontrapunktisk melodi.
Den stiger till ett crescendo för att sedan avta innan den upprepas, som
en överväldigande, nedtryckande rytm.
På avstånd hör jag blad rotera med en stadig, obönhörlig rytm. Kalla,
upprepade vågor av maskinolja och tjära faller ner på mig uppifrån.
Små rännilar av tjära rinner emot mig från alla håll och rör sig snabbare
och snabbare. Tjäran och musiken väller emot mig som en vägg av ljud
och förnimmelser.
Tjäran rinner över näsan och läpparna. Jag kan höra hur de grova,
malande ljuden ökar i styrka, men de är dämpade, dränkta och otydliga när jag försöker öppna munnen och skrika mot det som sipprar ner
uppifrån. Det fyller min mun nu, rinner ner i halsen och lungorna. Jag
känner smaken av tjäran och den malda svarta järnmalmen.
En vit vätska som droppar ner uppifrån förvrider snabbt bassängens
yta och skapar formationer av fradgande bubblor. Klangen och musiken fortsätter. Jag sänks ner i bassängen, där hela min kropp ger efter
för tjäran.
Tonerna blir tydligare. Klangen blir en exakt sekvens. Melodin blir
en harmoni. Jag känner hur mitt medvetande dras uppåt av evighetsmaskinen. Mina tankar kastas in i ett kaos. Den enda tonen bestående av en
mångfald klanger. Musiken som oundvikligen upphör.
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Eternity Machine
Inside a container I am roused by an unfamiliar soft rhythmic chime. I try
to shake it off, but it grows in intensity, rapidly joined by a discordant
buzzing. I try to move my fingers, but my entire body is numb. My mouth
filled with the taste of iron and copper.
The buzzing becomes roaring, and the chime becomes a counterpoint
melody. It rises to a crescendo and then diminishes before it repeats, an
overwhelming rhythmic oppression.
In the distance I hear blades rotating with a steady, unwavering rhythm.
From above, a cold and repetitive wave of machine oil and tar cascades
down on me. Small rivulets of tar surge towards me from all sides, moving
faster and faster. The tar and the music barrel towards me in a wall of
sound and sensation.
The tar is running down my nose and lips. I can hear the growing
volume of the coarse grinding sounds, but they are muffled, drowning and
obscured as I try to open my mouth and scream against the ooze from
above. It fills my mouth now, spilling into my throat and lungs. I taste the
tar and the grinded black iron ore.
White liquid dripping down from above is rapidly warping the surface
of the basin, creating formations of froth bubbles. The chimes and music
continue. I am being lowered into the basin, my entire body succumbing to
the tar.
The notes become clearer. The chimes become a precise sequence. The
melody becomes a harmony. I feel my consciousness being pulled upward by this eternal machine. My mind being thrown into chaos. The one
note of a multitude of chimes. The inevitable end of the music.

Post-Anthropocene Portrait, 2021, polymerharts, brons, stål/polymer resin, bronze, steel

MFA

38

		Tim Høibjerg

MFA

39
		Tim Høibjerg
MFA

Post-Anthropocene Portrait II, 2021, polymerharts, brons, stål/polyemer resin, bronze, steel

40
			Madeleine Jacobsson

Genom olika medier skapar jag världar. De gestaltas genom måleri, teckning, skulptur och sagor. Världarna skapas utifrån mitt perspektiv om
existensen, som är separerad mellan varje livsform och naturfenomen. Jag
för in detaljer och utdrag av sådant som ger mig igenkänning och av den
gemensamma verklighet vi existerar i.
Även om uppfattningarna kring verkligheten ofta är individuell så är
det också verkligheter som många erfar gemensamt, cirkulärt och samtidigt. Skillnaden mellan vad ”verkligheten” egentligen är och vad ”verkligt”
egentligen betyder, intresserar mig på ett frågande sätt. I samråd med
omvärlden och allt som finns i den försöker jag att återskapa dessa frågeställningar och perspektiv av ”verkligheten”.
Jag vill gärna se sammanträffanden mellan mig själv och mönster, tankar och känslor i återkommande situationer som sker i omvärlden. Iakttagelserna av dessa genererar ofta flera frågor, eller blir till gåtor, som jag
senare löser i min konst. Jag tycker att svaren finns att tyda runtomkring
mig. För att hjälpa mig att komma till insikt om detta använder jag min intuition i en komplex insamlingsprocess.
Jag arbetar med min intuition för att ta fram konstens teknik, estetik
och innehåll. Intuitionen är också förenlig med min personlighet, humor,
mina erfarenheter, minnen och föreställningar.
Jag skapar relationella konstverk av komponenter (figurer, djur, insekter, växter, miljöer och naturlekar), vars utseende presenteras i antropomorfiska gestaltningar. Komponenternas utgångsmaterial är ofta förlängningar av mina egna känslor, ofta splittrade eller ofullständiga tankar
om det sociala beteendet. Komponenterna placeras i situationer och händelseförlopp där de agerar utifrån ett känslomässigt eller flera känslomässiga tillstånd. Tillstånden uttrycks genom en förstärkt och förvrängd
mimik, både till, och inför varandra. Världarnas miljöer efterliknar komponenternas rådande tillstånd genom komposition, färg och dekoration.
I mitt skapande vill jag förmedla olika visioner och delar av verkligheten som jag önskar få synliggjorda eller förstådda. Det är viktigt för mig
att få skildra det som finns i ”verkligheten” jag utgår från eller befinner
mig i. Där samexisterar innehållet på sitt sätt och som berättar en upplevd
del av ”verkligheten”. Införandet av dessa komponenter är mitt avtryck i
världarna och är likaså ett existensberättigande.
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Orm, får, fågel, insekt, björn, ko, hare, hund, gris, groda, häst, spindel/Snake, sheep,
bird, insect, bear, cow, hare, dog, pig, frog, horse, spider, 2021, polymerlera/polymer
clay, ca 10 –20 cm
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			Madeleine Jacobsson

Hej, 2021, bläckpenna, papper/ink-pen, paper, 210 × 297 mm
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Haywaan, 2021, blyerts, papper/pencil, paper, 210 × 297 mm
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Through a variety of media, I create worlds. They turn up in my paintings,
drawings, sculptures and tales. Worlds are shaped out of my perspective
on existence, each of whose life forms and natural phenomena are separate.
I bring in details and snippets of things that evoke a recognition of our
common reality.
Although our notions of reality are often held individually, there are
nonetheless realities we experience in common, circularly and simultaneously. The difference between what “reality” actually is and what “real”
actually means piques my questioning curiosity. In dialogue with the
outside world and everything in it, I try to recreate these questions and
perspectives on “reality”.
I love seeing the coincidences between myself and the patterns,
thoughts and emotions recurring in various situations in the world. Observing these usually fuels more of my curiosity, as questions turn to
riddles which I later solve in my art. Solutions seem to be all around me
waiting to be uncovered. Searching for insight, I apply my intuition in a
complex process of collecting.
I work with my intuition when producing the techniques, aesthetics
and contents of art. Intuition is also compatible with my personality and
humor, my experiences, memories and conceptions.
I create relational artwork out of components (figures, animals,
insects, plants, and nature’s artifacts), whose appearance presents itself as
anthropomorphic representation. The materials of the components
are extensions of my own feelings, often fragmented, incomplete thoughts
on social behavior. The components are situated in chains of events in
which they act out of one or more emotional state. These states are expressed through intense and distorted facial expressions both for and before one another. The environs of the worlds imitate the prevailing state
of the components through composition, color and decoration.
In creating, I wish to convey different visions and slices of reality
that need to be made known and visible. It is paramount to me to depict
what is in the “reality” I find myself in. Its contents coexist on their
own and speak of an experienced “reality”. Introducing these components
is as much my imprint on worlds as my raison d’être.
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Skamsen (3), Skamsen (1), olja på duk/oil on canvas, Avklädd (4), olja på poppelskiva/oil on poplar board 190 × 140 cm

Mani (1), olja på duk/oil on canvas, 190 × 140 cm

MFA

Min arbetshypotes har varit att jag med hjälp av att behandla måleriet
skulpturalt kan gestalta kroppsliga känslor och rörelser som uttryck för
psykologiska processer. För det har jag fokuserat på de material som
ingått i måleri för mig, och undvikit kulör för att stärka en känsla av ärlighet i och gentemot detta material.
Att jag undvikit kulör eller färg innebär inte att jag underkänner kulör
som uttrycksform eller dess förmåga att uttrycka det jag vill. Det är helt
enkelt ett medvetet val att utforska en stram hållning i relation till det fysiska materialet. Till detta bör erkännas att material (materia) såklart
har en kulör i sig själv som är svår att undvika, vilket bidrar till uttrycket.
I min arbetsprocess har jag förhållit mig till måleriet som uttrycksform. Spännram, duk, pannå, och linolja. Men även skulpturala material
som Jesmonite. Materialen har getts utrymme att förverkliga sina inneboende egenskaper inom det ramverk jag har definierat och processen har fått
ta den tid den kräver med linolja som styrande eller dominerande agens.
Känslor med friktion har upptagit det mesta av mitt arbete. En reflektion är att det är den typen av känslor som driver känslomässig och personlig utveckling. Samtidigt har det blivit tydligt för mig att det kan te sig
svårare att gestalta vad vi i dagligt tal skulle kalla positiva känslor på ett
seriöst sätt. Vilket för mig kan uppfattas som en inneboende konflikt. Kritik och negativ hållning uppfattas ofta som mer initierat. Ett strikt problematiserande förhållningssätt är nödvändigtvis inte hållbart eller alltid
helt eftersträvansvärt i längden.
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Kasper Nordenström Jung

Depression (1), olja på duk/oil on canvas, 190 × 140 cm
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Mani (1), Skamsen (2), olja på duk/oil on canvas, 190 × 140 cm
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My working hypothesis has been that through addressing painting sculpturally, I can shape bodily emotions and movements as expressions of
psychological processes. I have therefore focused on the materials that I
have used when painting, and avoided hue to reinforce a sense of honesty
towards this material.
The fact that I abstain from color and hue does not mean that I dismiss them as means of expression or their capacity to express what
I intend. It is merely a conscious choice to assume a stringent position
vis-à-vis the physical material. In addition, I acknowledge that materials qua matter unavoidably have hues which in themselves are expressive.
In my work process, I relate to painting as a mode of expression.
Stretcher bar, canvas, panel, and linseed oil. Even sculptural materials such
as Jesmonite. The materials have been afforded the space to realize
their inherent natures within the framework I have defined. The process,
too, has been afforded the time it needs with linseed oil as the controlling
or dominating agent.
Emotions with friction have occupied most of my work. One reflection is that this is the type of emotion that propels emotional and personal
development. Yet at once, it is has become clear that it is no simple task
to portray what we normally call positive feelings in a serious way. Which
could be understood as an inherent conflict. Criticism and negativity
are more often perceived as initiated. A strictly problematizing approach
is neither necessarily sustainable nor desirable in the long run.

Skamsen (2), Depression (1), olja på duk/oil on canvas, Avklädd (3), olja på poppelskiva/oil on poplar board 190 × 140 cm
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Mitt verk växer fram i ett tematiskt framåtskridande, där det centrala intresset är konstant men tillvägagångssättet för att återge det som målning förändras med varje serie. Det centrala är mitt intresse för materialet
– den kroppsliga och målade materian. För att beskriva mig själv som
konstnär behöver jag förklara den pågående fasen.
Den första impulsen som ledde fram till det här verket var att hitta nya
sätt att avbilda en (mänsklig) kropp och den fysiska kontakten genom
att bara använda traditionella material i målandet, samtidigt som jag avvek
från det figurativa måleriets inneboende tvång och regler.
Praktiskt utforskande och tester lade grunden till den här serien med
målningar. Syftet blev att flytta fokus från den yttre, kroppsliga formen
till den materia som bokstavligt och bildligt utgör den, d.v.s. att i stället för
att idealisera den mänskliga formen visa den som något som står i samklang med hela den förnimbara världen.
Mitt mål var att imitera det organiska materialet och kroppen samtidigt, i texturer, mönster och ytor (som kan ses som kroppsligt material
och celler, eller som fragment, sten, topologisk karta och landskap).
Jag grundade min tankeprocess på att tänka genom och med många
olika författare, något som gav upphov till en uppsättning regler i fyra
lager. Längst in finns materian – målningen och det kroppsliga materialet.
Ovanpå det här lagret av materia ligger målningsmetoden, som
grundas på tankar som framförts av Erin Manning och Spinoza. De hävdar att naturen är en abstrakt potential medan kroppen är en samling
kinetiska partiklar och krafter; rörelse och energi. Jag tolkade de här påståendena bokstavligt genom att översätta dem till handling; till en målningsteknik som kanaliserar utforskandet av kroppen till duken.
Nästa lager är (det idealistiska) behovet att betona de mer begripliga
mänskliga känslorna, som jag själv känner är tillgivenhet och empati.
Dessa förkroppsligas genom synlig beröring. Den vikt som läggs vid den
fysiska kontakten grundar sig på Laura U. Marks, Lynn Margulis och
Donna Haraways resonemang.
Det sista lagret är ytan och färgen, intensiteten, som har närmast
taktila egenskaper och potentialen att kännas och uppskattas. Det går
fortfarande att upptäcka mycket i materian, färgen och dess egenskaper.
Den pågående fasen bär namnet ”materia som (för)kroppsligar”.

matter that (em)bodies, installationsvy/installation view, Galleri Mejan, 2021
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matter that (em)bodies, 2020, akryl på duk/acrylic on canvas, 120 ×120 cm
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organic matter IV, 2020, akryl på duk/acrylic on canvas, 120 ×120 cm
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My work grows in thematic progression, where the core interest is constant, but the approach to rendering it into painting changes with
every series. The core is my interest in the material – the bodily and
painting matter. To describe myself as an artist, I need to explain the
ongoing phase.
The first impulse leading to my present work was to find novel ways
to depict a (human)body and the physical contact using only traditional
painting materials, while deviating from the inherent compulsions and
rules of figurative painting.
Practical research and testing laid the foundation for the current
painting series. The aim became deflecting the focus from the outward
form of the corporeal to the matter that literally and metaphorically
composes it, i.e. to refer from idealizing the human form, but showing
it as being in unison with the whole perceivable world.
My goal was to mimic concurrently the organic material and the body
in textures, patterns and surfaces (as one could see bodily material, and
cells or debris, stone, topological map, landscape).
I based my thought process on thinking through and with many authors,
which formed a ruleset with four layers. At the core is the matter – the
painting and the bodily material.
Grounding on the material layer is the painting method, which is
based on the thoughts of Erin Manning and Spinoza. They claim nature
to be an abstract potential and body to be an assemblage of kinetic
particles and forces; of motion and energy. I took these claims literally by
translating them into action; into painting-technique to channel the
exploration of the body to canvas.
The next layer is the (idealistic) need to emphasize more widely
understandable human feelings, which, I feel, are affection and empathy.
They are embodied through visible touch. The attention on the physical contact is instigated by the thoughts of Laura U. Marks, Lynn Margulis and Donna Haraway.
Last layer is the surface and the color, vibrancy, which have almost
tactile character, potential to be felt, enjoyed. There is still a lot to
be found in the matter, paint, and in its capabilities. The ongoing phase
carries the name “matter that (em)bodies”.

matter that (em)bodies, 2020, akryl på duk/acrylic on canvas, 120 ×120 cm
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Ekots disciplin, 2021, stillbild ur video/video still

En installation med video, skulptur och ljud. Omsluten av en textil som
fungerar som rumsavdelare och bärare av innehåll. Jag använder symbolvärdet i materialet och låter det möta ljud och ljus. Här finns mycket av
filmens kärna. Jag har gått till mitt eget ursprung. Den kropp jag blev till i.
Och konstens ursprung inom mig. Men även till filmens ursprung:
Bilder är grunden för film. Kom ihåg att film uppfanns som en enda
bild – utan någon berättelse. Eller berättelse fanns precis inuti den
där bilden. Berättelse är viktig, men perception är ännu viktigare.
–Victor Kossakovsky
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Ekots disciplin, 2021, stillbild ur video/video still
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Lyd mig och jag ska linda dig, 2021, installation med textil av gasbinda, och skulptur av trästol, järn och läder med Dr. Schrebers ritningar som
förlaga/installation with textile made from gauze, and sculpture made of wood chair, iron and leather with Dr. Schrebers sketches as model
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						Ida Lindgren

Shots are the basis of cinema. Remember that cinema was invented as
one single shot – without any story. Or story was just inside that shot.
Story is important, but perception is even more important.
–Victor Kossakovsky

55

An installation consisting of video, sculpture and sound. Surrounded by a
textile that acts as a room divider and carrier of content. I use the symbolic value in the material and let it meet sound and light. This is much of
the essence of film. I have turned to my own origin. The body I was created in. And the source of art within me. But also to the origin of the film:

Lyd mig och jag ska linda dig, 2021, textil av gasbinda/textile made from gauze
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Språk för försvinnande. Språk jag endast kommer nära
(när jag försvinner).
”Digital blå”, ”elektrisk blå”, eller ”chroma key blå” är den blå färg som
används för att få föremål försvinna i postproduktion. Genom att radera
ut ett visst färgomfång kan objekt eller bakgrund skenbart framstå som
osynliga / genomskinliga. Den blå färgnyckeln används ofta i naturen, eller
i omgivningar med gröna toner – där den annars vanligare gröna färgnyckeln inte kan användas. Digital blå – försvinnande, förlust, tårar. Att vara
blå (to feel blue) är här ett bokstavligt iscensättande av förlusten. Man kan
radera och raderas.
Ytan. Den ljuskänsliga ytan, en projektion. Ett epileptiskt anfall, Jag
registrerar ljus med min yta. Bilden faller isär för att den måste det.
Tillslut måste allt falla. Nedför trädet, i kanalen, från hustaket (I am
too sad to tell you).
Moon struck, ”mångalen”. Från: moon + struck (mån + träffad, nedslagen). Månen – en yta träffad av ljus, som i sin tur kastar ljus. Att vara påverkad i sinne eller hälsa av månens ljus. Slagen. Elektrifierad. En vanlig
ursäkt för oförutsägbart beteende eller extas.
Bilden. Som att minnas glömskan eller sluta minnas något som
glömts. Som att sova, som minnet av att sova, som inte går att minnas
och som inte går att tala om. Men som talar, och framträder endast
när det försvinner. Såsom sömnen minns rummet och såsom bilden
minns kameran.
Exponering. Världen fotograferad från rymden bildar ett stort glödande
nät av ljus från världens städer. Det finns djur som kan urskilja och följa
enskilda stjärnor, andra hittar genom att tolka hela stjärnhimlen som
mönster av ljus – som om natthimlen vore ett krypterat chiffer till en
karta. Världens bländare och slutartid – vem sätter inställningarna, vem
tillhör det upplysta.
Tårar. Tårar kommer från ögonen och betecknar sorg. Vissa nattfjärilar dricker tårar. Sorg är en känsla som finns i b.la. kroppen.
Elektrisk blå. Djuret blir för människan i moderniteten en bild eller projektionsyta – en icke-plats. Artutdöendet och djurens försvinnande sammanfaller i filmmediet. Djuren som dör i ökande takt blir till bilder men
bilder kan inte dö. Djuret hemsöker filmmediet, som en inkarnation av en
teknologisk fantasi, oupphörliga rörelsemaskiner, en serie bilder i elektriskt ljus.
Teknologin. Teknologin har en spegelbild men inget att spegla i sin
spegelbild. Att upplösas är den blå färgen, att känna sig blå är att
känna sig som det som inte finns, som raderas, som dör ut.

Fotografi taget vid filminspelning/photography taken at film shoot, 2021
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Languages for disappearing. Language I only get close to
(when I disappear).
“Digital blue”, “electric blue”, or “chroma-key blue” is the variety of blue
used for making items disappear post-production. By eliminating a certain
color range, objects or backgrounds can appear invisible or transparent.
The blue color key is used out in natural settings, or in environs with green
tones, where the commoner green color key is of little use. Digital blue –
disappearance, loss, tears. To be blue or to feel blue are literal stagings of
loss. You can eliminate and be eliminated.
Surface. The photosensitive surface, a projection. An epileptic seizure.
I register light through my surface. The image falls to pieces because
it must. All things must eventually fall. Out of trees, into canals, from
the roof (I am too sad to tell you).
Moonstruck. Think of it as: moon + struck. The moon – a surface struck
by rays of light, which in turn casts light. Affected in mind and health
by the light of the moon. Struck. Electrified. The usual excuse for unpredictable behavior or ecstasy.
The image. Like recalling forgetfulness or no longer recalling something forgotten. Like slumber, like the memory of slumbering which
cannot be recalled, and which cannot be spoken of. But which
speaks, and appears only when it disappears. Just as slumber recalls
the room and as the image recalls the camera.
Exposure. The earth photographed from space forms a gigantic glowing
net of light emanating from its cities. There are animals that can distinguish and follow individual stars, while others orient themselves by reading the entirety of patterns of light in the starry sky – as though the night
sky were a map of encrypted ciphers. The aperture and shutter speed of
the earth – who makes the settings, who belongs to the illumined.
Tears. Tears drop from eyes and signify sorrow. Certain moths drink
tears. Sorrow is a feeling found, inter alia, in the body.
Electric blue. For man in modernity, the animal has become a surface to
project upon – a nonplace. The extinction of species and the disappearance
of animals coincide in film as medium. Animals that die at an increasing
rate become images, yet images cannot die. The animal haunts the medium
of film, like an incarnation of a technological fantasy, perpetua mobila, a
series of images in electric light.
Technology. Technology has a mirror image, but nothing to reflect
in its mirror image. Dissolving is the color blue, and feeling blue is
feeling like something eliminated, like something dying out.

							Karin Lindstén

Fotografi taget vid filminspelning/photography taken at film shoot, 2021
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Fotografi taget vid filminspelning/photography taken at film shoot, 2021
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								Emelie Markgren

Rural Occupation, installationsvy/installation view, Galleri Mejan, 2021

Att leva och agera genom skapandet. Jag tänker på autenticitet – är det
konstnärligt autentiskt att skapa samtidskonst som sedan visar sig se ut
som samtidskonst? Att överhuvudtaget sitta ner och tänka ut vilken konst
man vill skapa, att reflektera, kritisera och forma i stället för att bara
börja, utan reflektion. Hur kan ett genomtänkt skapande någonsin lyckas
bli autentiskt? Filtreras inte autenticiteten bort i samma stund som vi
ändrar våra idéer och kritiserar det vi från början tänkt göra?
Den etablerade samtida konstvärlden har en form av estetisk enighet
som tenderar att locka konstnärerna till att anpassa sina verk efter de
gemensamma estetiska åsikterna. Ett sådant system kan ha som funktion
att genom åsikterna föra samman gruppen socialt, men leder också till
att gruppen stänger ute dem vars arbete inte uppfyller de interna kraven.
På institutionerna lär vi oss att låta vårt skapande filtreras genom
kritiskt tänkande och jämförelse. Men vad händer då med vårt arbete? Lär
vi oss att bli bättre och mer begåvade konstnärer? Vi talar ju om samtida
konst som om vi redan vet vad det är.
Vad är konstnärlig autenticitet och behövs den i den samtida konsten?
Det är något vi kanske inte har svaren på. Med mina målningar i den
här utställningen har jag försökt arbeta med de här frågorna. Jag frågade
mig själv: Vad betyder autentisk för mig? Kan jag i mitt arbete helt frigöra
mig från mitt eget kritiska reflekterande?
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								Emelie Markgren

To live and to act through creation. I think about authenticity, is it artistically authentic to create contemporary art that then turns out to look like
contemporary art? To even sit down figuring out what art to create, reflecting, criticizing and shaping, instead of just starting, not reflecting. How
can reasoned creation ever manage to become authentic, isn’t the authenticity filtered out the moment we change our ideas and criticize what we
originally intended to do?
The established contemporary art world’s aesthetical agreements tend
to invite artists to adapt their own creation to these aesthetical opinions
and agreements. The function of such a system may be that the opinions
bring the group together socially, and that the group excludes those people
whose work does not fulfil their internal requirements.
At institutions we learn to push our creation through filters of critical
thinking and comparison. What happens to our work then? Are we learning to become better and brighter artists? We talk about contemporary art
as if we already know what it is.
What is artistic authenticity and is it needed in contemporary art? We
may not have the answers to this. With my paintings in this exhibition I
wanted to try to work with these questions, I asked myself: What is authentic to me? Can I avoid my own critical reflection in my work?

Lagun, 2021, olja på linneduk/oil on linen canvas, 120 × 150 cm
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Rural Occupation, installationsvy/installation view, Galleri Mejan, 2021
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Vila, 2021, olja på linneduk/oil on linen canvas, 140 cm × 170 cm

64
									Malin Molin

2021-01-27
För övrigt är bebisen kvar i magen. Jag går här och väntar och funderar
på målningar som ska göras framöver. Vågar jag lyfta in kroppar igen
i målningarna? Jag tror det. Jag vill ha en ko, en influencer som gör rumpövningar, såna där tvinnande glansiga instagramljus, en flagga på halv
stång, slajm (som ser ut som bajs).
Jag tänker på analerotism. Jag tänker på janusansikten. Jag vill att
mina målningar ska visa på samtidens paradoxer, dess motstridiga imperativ. Ju mer eskapism samtiden erbjuder, desto grymmare ter sig verkligheten, eller kanske i omvänd ordning. Hur mycket verklighetsflykt ska
vi erbjudas? Varför är det så oerhört svårt att hålla allt i huvudet samtidigt och ändå orka vara hel?
2021-02-21
Jag är hyfsat intelligent men inte överdrivet kunnig. Däremot har jag en
förståelse för känslor och beteende och jag vill väva in mitt måleri i den
delen av mig själv. Sårbarhet, kroppslighet – men hur gestalta? Det går
inte att resonera sig till. Inte i mitt fall i alla fall, min kropp är smartare
än mitt medvetna medvetna. Det känner varenda internetstrateg till.
Svetlana Aleksijevitj säger om sina otaliga samtal och intervjuer att
människors prat är som att vaska guld. Lager på lager på lager av ord
som kan sägas av var och en och vem som helst – sedan plötsligt en åder
av guld, en sanning, något unikt och mänskligt. Jag känner igen det från
alla tusentals bilder jag ser varje dag. Söka, gräva, vaska och allt är lera –
sen plötsligt uppenbaras någonting värdefullt.
2021-02-29
Mina målningar är en infantil flört med det banala. Visst finns det innehåll
i det dekorativa och det är inte så oskyldigt som man skulle kunna tro.
Sedan jag var liten har jag känt en stark åtrå till en särskild sorts estetik.
Mycket rosa, mycket glitter, saftigt på något vis. Numera förknippar jag
estetiken med ord som Hyperconsumerism, Deepfake, Post Truth. Bilden
lurar oss att tro att den är sann, därför behöver vi misstro den.
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Is it Slippery?, 2020, olja på MDF/oil on MDF, 215 × 122 cm
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									Malin Molin

55000 Calories, 2020, olja på linne/oil on linen, 125 × 100 cm
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Digital calories matter, 2020, olja på MDF/oil on MDF, 215 × 122 cm

MFA

67

2021-01-27
Otherwise, the baby is still in my belly. Here I am, expectant and pondering the paintings in my future. Would I even dare to incorporate bodies again in my paintings? I think so. I want a cow, an influencer into butt
workouts, yeah, those glossy twisted candles you find on Instagram, a
flag at half-mast, slime (sure looks like poop).
Anal eroticism comes to mind. The faces of Janus come to mind. I
want my paintings to reveal the paradoxes of the times, their contradictory imperatives. The more escapism that our times offer, the crueler our
present reality – or was that the other way around? How much escapism
will we be offered? Why is it so fabulously difficult to keep everything in
our head at the same time and still stay whole?
2021-02-21
I am pretty intelligent but not overly knowledgeable. I do, however, possess insight into feelings and behavior, so I will weave these parts of
me into my painting. Vulnerability, corporeality – but how to present these
artistically? You can’t just think it through. Well, I can’t. My body is smarter than my conscious mind. Any web strategist knows that.
Svetlana Alexievich says of her countless conversations and interviews that people’s talk is like panning for gold. Layer upon layer upon
layer of words that can be uttered by anyone and everyone – then suddenly
a vein of gold, a truth, something uniquely human. I know this from the
thousands of images I view daily. Searching, scooping, panning, and all
is mud – then suddenly something of value is revealed.

									Malin Molin

Jelly Belly Blue Crab, 2021, olja på duk/oil on canvas, 100 × 100 cm

2021-02-29
My paintings are an infantile flirt with banality. There is, of course, content in decoration, and none of it is as innocent as you might first think.
Ever since I was little, I have felt a strong craving for a special sort of
aesthetic. Shocks of pink, gobs of glitter, juicy in its own way. Nowadays
I associate aesthetics with words like Hyperconsumerism, Deepfake,
Post-Truth. The image lures us into trusting that it is authentic; therefore,
we need to distrust it.
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										Georg Nordmark

Slow Feeder (dog bowl), Snake Charmed (scratch mat), Strong Box (great ape feeder), Dumb Ball (elephant feeder), 2021

Mitt konstnärskap består av en skulptural repertoar av approprierade och
replikerade objekt. Objekten jag approprierar och vidarearbetar delar
alla en praktisk egenskap som redskap för hanteringen av djur. Denna
kategori av föremål kan påstås utgöra konkreta systematiska tillstånd och
förutsättningar för människans relation till andra arter.
De resulterande konstverken försöker gestalta vår antrozoologiska
samtids materialitet genom att appropriera och presentera djurhållningens verktyg som kontemplativa skulpturala objekt. Samma approprierande
gest utforskar skulpturobjektets potentiellt aktiva påverkningsförmåga
genom de approprierande föremålens funktionella potential som skötande,
manipulerande och frihetsberövande.
Den utställda konstellationen består främst av vidareutvecklade matningsanordningar. Matarnas utportionerande och förvillande formgivning
förlänar verken en förmåga att fördröja tid, inte bara tid ätandets, men –
med blickfångande visuella effekter och komplex intentionalitet – den tid
som betraktarna tillbringar med verket.
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										Georg Nordmark
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Nut Maze (monkey feeder), 2021
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My body of work consists of a sculptural repertoire of appropriated and
replicated objects. The objects I reference and refine all share a practical
capacity as instruments of animal handling. This category of devices can
be said to constitute the concrete systemic conditions and pre-conditions
for man’s relationship to other species.
The resulting artworks attempt to articulate the materiality of our
anthrozoological present, by appropriating and presenting animal handling
instruments as contemplative sculptural objects. This appropriative gesture simultaneously explore the agential potential of the sculptural object
by means of the appropriated objects functional qualities of handling,
manipulation, and restriction.
The exhibited constellation mainly consists of elaborated feeding devices. The dispensing and puzzling designs lend the works a capacity to
delay time, not only time feeding, but – with attention-seeking visual effects
and complex intentionalities – the viewers time spent with the work.
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										Georg Nordmark
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Snake Charmed (scratch mat), 2021

72
											André Nordström

Allt jag behöver är att resa till Wien, sedan Marocko, sedan Paris och
sedan till New York. Jag har inte varit i London än så dit behöver jag definitivt åka. Jag tror att det är allt. Om jag inte längre kan resa kan jag i
alla fall skaffa en ny bil. Bilar är snabba och kan åka långt. Det är trevligt
i bilar, jag tycker om lädret, det påminner mig om min soffa. Det är trevligt
hemma. Men jag behöver en bättre stol till vardagsrummet och vardagsrummet är för litet, jag behöver ett bättre. Och just det, jag behöver en
bättre kamera också, nej, en bättre telefon är bättre, jag behöver tänka på
miljön. Behöver jag mer? Ja, jag behöver musik, jag tycker om musik, eller
jag tror att jag tycker om musik. Jag behöver en stereo att spela musik
på, stereor är coola. Om jag hade en stereo skulle jag kunna bjuda in alla
mina vänner till en avslutningsfest… men jag föredrar att lyssna på egen
hand. Jag tycker om att lyssna på det jag tycker om, inte det andra tycker
om. Jag tror att jag kommer att behöva de bästa högtalarna och den bästa
förstärkaren som finns. Jag tycker inte om besvikelser, jag tycker om att bli
nöjd. Att bli nöjd är allt jag behöver, sedan kan jag avsluta spelet.
Slut

Follow Designs, 2021, installation med teckningar och MDF/ installation with drawings and MDF, varierande
mått/dimensions variable
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Follow Designs, 2021, installation med teckningar och
MDF/ installation with drawings and MDF, varierande
mått/dimensions variable
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All I need is to go to Vienna, then Morocco, then Paris and then to New
York. I have not been to London yet so I definitely need to go there. I
think that is all. If I cannot travel anymore, at least I could get a new car.
Cars are fast and go far. It is nice in cars, I like the leather, it reminds me
of my sofa. It is nice at home. But I need a better chair for my living room
and my living room is too small, I need a better one. Oh, I also need a
better camera, no, a better phone is better, I need to think about the environment. Do I need more? Yes, I need music, I like music, or I think I like
music. I need a stereo for music, stereos are cool. With a stereo I could
invite all my friends for a final party... but I prefer listening alone. I like to
listen to what I like, not to what other people like. I think I will need the
best speakers and the best amplifier there is. I do not like disappointments,
I like to be pleased. To be pleased is all I need, and then I can end game.
The End

											André Nordström

Follow Designs, 2021, installation med teckningar och MDF/installation with drawings and MDF, varierande mått/dimensions variable
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Follow Designs, 2021, installation med teckningar och MDF/installation with drawings and MDF, varierande mått/
dimensions variable
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												Cristian Quinteros Soto

Sauna Session, 2021, performance

Jag har utforskat hur platser för kollektiv nakenhet skapar en möjlighet
att neutralisera de förväntningar kroppen exponeras för i samhället. Kan
de här rummen göra så att det går att ha en dialog om kroppen som är
frikopplad från det ramverk samhället ger den?
I min forskning har jag arbetat aktivt med att vara fysiskt närvarande
på platser där man utövar kollektiv nakenhet; jag har badat med hundratals
människor, bytt om i omklädningsrum och bott på naturistcampingar.
Jag upptäckte på ett tidigt stadium att samtal om kroppen kunde fördjupas mycket snabbare på de platser som skapats för naken kollektivism
än på andra. I sådana rum var det naturligt att tala om nakenhet, kroppsnormer och metoder för kollektiv omsorg.
Mitt verk är också ett utforskande av den nakna kroppen bortom
kroppskomplex, normer och sexualisering. Genom att föra samtalen på
platser som skapats för nakenhet försöker jag förstå hur ett sådant rum
förändrar vårt sätt att se på kroppen. Vad är det i konversationen som
gör en förändring möjlig?
Jag undersöker vad jag saknar, vem jag kommer att sakna och vad
jag längtar efter. Utställningen kommer att vara ett experiment med materialitet, fysikalitet och rum som återspeglas i konsten.
Ett särskilt tack till min fru Johanna som har stått vid min sida genom allt det här.
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Sauna Sessions, 2021, stillbild ur video/video still
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												Cristian Quinteros Soto

Sauna Sessions, installationsvy/installation view, Galleri Mejan, 2021

Sauna Sessions, 2021, stillbild ur video/video still
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Sauna Sessions, 2021, stillbild ur video/video still
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I have explored how spaces for collective nudity create potential to neutralize the expectations that the body is exposed to in society. Can
these spaces enable a dialogue about the body that is disconnected from
the framework society provides it?
In my research work, I have actively worked to be physically present
in places where collective nudity is practiced; I have bathed with hundreds of people, changed in locker rooms and lived in naturist campsites.
At an early stage, I discovered that conversations about the body
could be deepened much faster in spaces created for naked collectivity. It
was natural to talk about nudity, body norms and methods of collective
care in such rooms.
Furthermore, the work is an exploration of the naked body outside
body complexes, norms and sexualization. By conducting the conversations in spaces created for nudity, I try to understand how such a room
changes our view of the body. What in the conversation enables a change?
I’m investigating what I miss, who I’m gonna miss and what I’m
longing for. This exhibition will be an experiment with materiality, physicality, and spaces that echo the art.
Special thanks to my wife Johanna who has been with me through all
of this.
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I en artikel från 2016 beskriver MIT-forskaren Alexander Katz en ny form
av interaktion mellan partiklar över långa avstånd; kroppar i rörelse kan
dras mot varandra även när de befinner sig förhållandevis långt ifrån varandra och skiljs åt av många andra föremål. Det här förhållandet är inte
resultatet av vanliga magnetiska, kemiska eller elektriska effekter utan av
partiklarnas aktivitet, deras rörelse.
Det här är en insikt som jag många gånger har haft surrande i huvudet. När jag har läst artiklar, sett föreställningar, lyssnat till nyheter
om genus, miljö eller NASA:s rapporter, diskuterat projekt med andra forskare, med en partner eller bara kollat vädret har jag alltid känt den här
starka övertygelsen som antyder att det finns någon form av holobiontiskt
mönster: ett stort system med dynamiskt utbyte genom oförutsägbara
fraktala och cirkulära andetag. En återanslutning av sinnena som får oss
att än en gång uppleva livet som något energiskt och interaktivt.
Jag brukade visualisera den här möjligheten till sammanlänkade rörelser genom ett exempel, en dansföreställning med olika stilar där en
dansares rörelser skulle leda till att en annan dansare, med en annan stil,
började röra sig. En koreografi som består av olika karaktärer till samma
kollektiva rytm, där de olika karaktärerna bara kan delta genom att balansera specifika improvisationer till varandras rörelser.
Precis som partiklar av något levande som flödar och fortsätter att
utvecklas, en transitiv rörelse som hela tiden skapar möjligheter i det rum
den utförs i.

Pending…, 2021, detalj/detail, akryl på duk/acrylic on canvas, 164 ×140cm
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Pending…, 2021, installations vy/installation view, canvas, trä, rep, stål, akrylfärg, torrpastell, oljefärg, stucco/canvas, wood, rope, steel,
acrylic, dry pastel, oil paint, stucco, varierande mått/dimensions variable
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Pending…, 2021, installationsvy/installation view, canvas, trä, rep, stål, akrylfärg, torrpastell, oljefärg, stucco/canvas, wood, rope, steel,
acrylic, dry pastel, oil paint, stucco, varierande mått/dimensions variable
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Pending…, 2021, installationsvy/installation view, canvas, trä, rep, stål, akrylfärg, torrpastell, oljefärg, stucco/
canvas, wood, rope, steel, acrylic, dry pastel, oil paint, stucco, varierande mått/dimensions variable
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In an article from 2016, MIT researcher Alexander Katz describes a new
kind of long-range interaction between particles; moving bodies can be
attracted to each other even when they’re quite far apart and separated by
many other objects. It is a relation made not from usual magnetic, chemical, or electric effects, but comes from particle activity, by their motion.
Many times I had this intuition buzzing in my head. Reading articles,
watching performances, listening to news about gender, environment,
or NASA reports, discussing projects with other researchers, with a partner, or just by checking the weather, I was always feeling this underscore
motivation that implies a kind of holobiont pattern: a big system of
dynamic exchange with unpredictable fractal and circular breaths. A reconnection to the senses that reactivate the perception of life as energetic
and interactive.
I used to visualize this possibility of correlational movements through
an example, a dance performance of different styles, where the movements of a dancer would invite another dancer with a different style to act.
A choreography of different characters on the same collective beat. Those
characters can participate only by balancing specific improvisations to each
others’ movements.
Just as particles of something alive that flow and continue to evolve,
a transitive movement continuously composes possibilities of the space
where it is performed.
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T I P T A P, 2020, installationsvy/installation view, Galleri Mejan

Dragon Shoes, 2020, olja på duk/oil on canvas 46 × 60 cm

Hampus Wernemyr

Jag målar och målar. Arbetet sker intuitivt och hamnar alltid nära mig
själv och mitt liv, vi växer liksom ihop målningarna och jag. Målandet blir
ett sätt att reflektera, förstå och gnugga in livet. Jag målar det upplevda
och kända, det sedda, och målningarna kan ses som den inre verklighetens
känslomässiga reaktioner på en svårgripbar yttre värld.
Jag reagerar överraskande starkt på det mesta, kan inte värja mig, mitt
skal är mjukt och tunt, mer som en hinna. Jag föreställer mig att jag sänder ut mina signaler, det ekar, det finns nåt där, både utanför och inuti. Jag
fascineras av blickens samspel med det känslomässiga sökandet i tillvaron.
Måleriet fängslar mig med sin till synes lekfulla, experimenterande
och enkla akt, men det är när den akten övergår i djup koncentration, frustration och allvar som jag kan ta mig dit jag vill. Jag kan inte riktigt sätta
ord på varför jag väljer de motiv jag väljer, mitt arbete verkar just nu bli mer
och mer ordlöst.
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Marjatta, 2020, olja på duk/oil on canvas, 85 × 66 cm
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Going Down To Clown Town, 2020 olja på duk/oil on canvas, 129 ×163 cm

Hampus Wernemyr
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I paint and paint. Work feels intuitive, always landing close-by me and
my life, as if we grow together, my paintings and me. Painting becomes
a way to reflect on, figure out and rub life in. I paint what I have lived
through and known, what I have seen, so my paintings can be thought
of as emotional reactions of an inner reality to a barely fathomable outside world.
I react astonishingly intensely to most things and remain vulnerable,
my skin is soft and thin, more like a membrane. I imagine myself sending
out my signals, they echo back, something’s out there, out there and in
here. I am fascinated by the gaze’s interaction with the emotional search
of existence.
Painting captivates me with its seemingly playful, experimental
and simple act, but it is when an act turns into deep concentration,frustration and gravity that I get to where I want to go. I cannot actually
put into words why I choose the motifs I do: my work right now seems
increasingly wordless.

Hey Moon, 2020, olja på duk/oil on canvas, 42 × 63 cm

Hampus Wernemyr
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