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Kungl. Konsthögskolan har utbildat konstnärer och 
arkitekter sedan 1735. Det är Sveriges största utbildning 
i fri konst och den mest anrika. Ett sådant arv kan tyckas 
förskräcka förnyelse och omdaning. Men skolans långa 
historia skrivs också i avgörande omformuleringar 
och kursändringar. Vid olika tidpunkter och av olika 
orsaker, inre expansioner eller yttre omsvängningar, 
har skolan förmått uppfinna sig själv på nytt. Nu är det 
återigen dags att kalibrera om konsthögskolan och staka 
ut vägen för de närmaste fem åren. Resultatet av vårt 
gemensamma visionsarbete under hösten 2018 är två 
texter. Ett kammarspel till och för skolan, och en kortare 
sammanställning som pekar ut de viktigaste vägvalen.

Kammarspelet kräver sin förklaring. Hur skriver 
man för en plats som i så hög grad är kidnappad av sin 
historia i en tid när framtiden ter sig osäker och svår att 
tyda ? Hur enkelspårigt kan vägen framåt dras för en 
verksamhet som vill, och ska, vara fylld av motsägelser ? 
Det kändes nödvändigt att söka en form som vågade 
visa såväl terrängens svårframkomlighet som dess 
lockelse. En mångstämmig berättelse om en skola som 

Läsanvisning
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är i sina samtida sammanhang och beroenden såväl som 
tyngd och buren av sin historia. En skola som genom 
sin berättelse vågar drömma om konstens möjligheter i 
en tänkt nära framtid. Tanken med kammarspelet är att 
visionen får formen av ett samtal där ställningstaganden 
och överväganden leder fram till avgörande val.
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( Den 24 november 2023, Skeppsholmen, Stockholms 
första skärgårdsö, mitt i staden och ändå för sig själv.  
Det är natt och snöblandat regn. Konstnären, en märkligt 
lysande figur, kommer gående nerför slänten från 
Moderna Museet och närmar sig Kungl. Konsthögskolan. 
Vid den ena sidan om grinden står ett lejon i brons, vid 
den andra sitter ett gjutet vildsvin. Lejonets majestätiska 
pose mot Vildsvinets låga tyngdpunkt förespeglar olika 
möjligheter. Om det och det här ställets historia vet 
Konstnären emellertid ingenting, men bilder och ord på 
högskolans webbplats har väckt nyfikenhet. Kanske, 
tänker Konstnären, är det här jag kommer kunna göra 
min konst som jag vill. )

Vildsvinet : ( grymtar och dräglar ) Satans väder ! 
Storm regn snöblandat ! Sen blir det brännande sol sol 
sol. ( rakt ut, oklart till vem ) Jag kommer ihåg årstiderna, 
gör du ?! Klart du inte gör ditt löjliga salongslejon ! Du 
och dina snobbiga vänner håller er ju alltid inomhus. 
Prata och glo är det enda ni kan. Skrida omkring.  
Hela skallen full av varmluft. Då missar ni årstiderna 
era stackare. Jordens skiftande egenskaper, för varje 
ny säsong nya smaskigheter. Mask och rötter, en tidig 
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vårdag. Senhöstens ruttna kål, ekollon, nötter. Men 
ni svävar omkring … ( avbryter sig ) Vafalls, någon 
kommer nu ! Nu ! I det här vädret, det gillar jag. En 
människa som följer sin instinkt, som fått för sig något. 
Förhoppningsvis. Inte bara harpaltar och skränfockar 
som kommer hit !

Lejonet : ( morrar slött ) Bara ett öde är värre än att 
stå staty i dåligt väder och det är att stå staty i dåligt 
väder bredvid dig. Du vet mycket väl att våra besökare 
behagar komma oavsett tid och väderlek. Ja, om jag 
inte bättre visste, om jag inte vore underkunnig om att 
det hade varit att riskera begå ett misstag av historiska 
proportioner, hade jag nu här gärna skjutit in yttrandet 
att konsten befinner sig bortom klimatet och tiden, 
men jag nöjer mig med den riktiga anmärkningen att 
konstens dragningskraft aldrig tycks upphöra. Det är ju 
många som kommer hit – när som helst och i alla väder. 
Du å din sida kan inte bärga dig från att uppförstora och 
överdriva. Du blir orimligt uppeggad eftersom du inte 
står ut med det orörliga, händelselösa och alltigenom 
tomma som tynger dig. Och det kan man ju förstå, för 
går det egentligen att tänka sig något lägre än avbilden 
av ett svin ? 

Vildsvinet : Håll truten kissemiss, släng igen 
psykologiboken ! Ska vi prata om hur jobbigt du tycker 
det är att stå här och få din fina bronsman fläckad av 
flingor ? Va ?! En neurotisk katt, är inte det sämre ? 
( löjligt tonfall ) Men oj, manen tappar visst formen … 
Hur ska det gå ? Se det från den ljusa sidan – en del 
fågelskit lossnar. 
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Lejonet : ( ruskar på manen ) Tyst med dig din 
dumma gris !

Vildsvinet : Äh, lägg av. Vi måste ju stå ut med 
varandra. Vi står ju här, vi har en uppgift … ( plötsligt 
ivrigt ) Ska vi roa oss ? Som vi brukar ? Gissa vem det är 
som kommer där ? Jag tänker gissa : Låt se, inte alltför 
stor … i något slags dräkt … Inte en av våra forskare eller 
studenter. De känner man ju igen då de jämnt är här och 
inte så många. Inte en från förvaltningen. Den där kappan 
är genomskinlig på något … Kanske en utbytesstudent 
eller gästprofessor ? Men hur känner man igen en sån ? 
Eller någon annan ? Äsch, jag går bet på det här !

Lejonet : Du går alltid bet eftersom du saknar 
referenser och tror att man måste ha upplevt något för 
att kunna känna igen det. För oss tänkare räcker det 
med att tillräckligt ingående begrunda villkoren för 
framträdandet av något för att vinna kunskaper även om 
det okända. Det är definitivt inte en professor.

Vildsvinet : Jag ser ingenting inuti men jag kan 
lukta och glo ! Och det luktar … Inte en överliggare, inte 
en konstälskare …

Lejonet : Självfallet. Den här tiden på dygnet är 
inga verkstäder öppna för allmänheten, och idag har 
ingen utställning slagit upp portarna. Imorgon är det 
performance, dagen därpå en öppen föreläsning med vad 
som just nu räknas som kontinentens kanske viktigaste 
konstnärskollektiv, därefter utställningar, men …

Vildsvinet : Svängdörrar för vem som helst, sådana 
som inte tar sats. Program, planering – sånt behövdes 
inte förr.
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Lejonet : Såså, var inte missunnsam, din raggiga 
gamla best. Nog finns det de som vill och vill mycket. 
Det som har ändrats är att fler stämmor kommit till. 
Förr var det bara sönerna från de allra bästa familjerna 
som underställdes en dirigent, nu består kören av många 
olika röster, instrument och människor. Då behövs 
synkronisering och symmetri så ingen missar all ny 
klokskap på grund av bruset. Även från min upphöjda 
plats ser jag fördelarna med den nya öppenheten. Det 
är inte mer än rimligt att alla ska få en möjlighet och de 
gamla privilegierna ska falla. Men vår besökare är helt 
säkert en konstnär. De flesta som passerar mellan oss 
är ju konstnärer. Även om det kan betyda att de håller 
på med det mesta dessa dagar : ( syrligt ) filma, göra 
oväsen, bekymra sig om världsläget och undergången 
tillsammans med vetenskapsmän, experimentera med 
nya märkliga maskiner, ja det finns ingen hejd.

Vildsvinet : Nu är det du som är grinig. Vi är 
konstens väktare och vill inte stå i vägen för det nya,  
så mycket har vi begripit här utanför porten. Dessutom 
finns det ju fortfarande en hel drös som både målar, 
skulpterar, trycker och gjuter. Duktiga på att teckna 
är de också. Det är inte vad de gör som bekymrar mig. 
Bland annat saknar jag frånvaro av lycklig kontakt 
med det meningslösa … ( hejdar sig ) Sssch ! Nu är vår 
besökare strax här. Vi gör som vi brukar.

Lejonet och Vildsvinet : ( ropar med höga röster  
i kör ) Vem är du ?

Konstnären : ( skrämt och förvirrat ) Vem ? 
Lejonet och Vildsvinet : Du ! Vem är du ? 
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Konstnären : På besök, jag, jag är konstnär. Och 
ni ? Vilka är ni ?

Lejonet och Vildsvinet : Vi har stått här sedan 
1995 då Kungl. Konsthögskolan flyttade in i de nya 
lokalerna här på Skeppsholmen. Men vi är äldre än så.

Lejonet : Jag föddes ur renässansens intresse 
för antiken och levde till en början vid Villa Medici i 
Rom där jag stod staty. Den där brukar kallas för det 
florentinska svinet och blev till efter romersk förlaga  
i Florens. 

Vildsvinet : Ibland sägs det att jag tillhörde en 
grupp men att hjorden skingrades. Egentligen hör jag 
ihop med en önskebrunn som studenter kastade slantar  
i för att lyckas med sina studier.

Lejonet och Vildsvinet : Vi tillhör ett arv 
av kopior. Vi är båda kopior. I mitten av 1600-talet 
beställde Nikodemus Tessin d. y. gipsavgjutningar från 
Frankrike. Men vi användes aldrig för modellstudierna, 
vi blev kvar i trånga lårar på Slottet innan vi flyttades till 
Beridarebanan. Likt döda skalbaggar i tändsticksaskar 
låg vi så i tvåhundra år innan vi packades upp lagom till 
att Konstakademien nyinvigdes 1895. Som du kanske 
sett placerades vi i entrétrappan. 

Lejonet : ( surt ) Men då hade det klassiska 
idealet redan börjat vissna och vi blev aldrig en del i 
undervisningen. Vi övergick från form till berättelse.

Konstnären : Hur då ?
Lejonet : En berättelse om och för studenterna. 

Mellan oss har de passerat sedan dess. Man brukar säga : 
”In som ett lejon, ut som ett svin.”
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Vildsvinet : Eller tvärtom : ”In som ett svin, ut som 
ett lejon.” Berättelsen var för bra för att inte ta med i 
flytten. Så vi kopierades en gång till, denna gång i brons.

Lejonet : ( stolt ) Det var vi och skolans namn som 
man tog med sig. Så klart känner du inte till det, men 
Kungl. Konsthögskolan är mer en brevstämpel än ett 
namn. Skolan heter Mejan efter styckgjutare Meyer som 
donerade sitt palats på Fredsgatan till Kungl. Akademien 
för de fria konsterna dit skolan hörde till år 1978 då 
staten blev huvudman. Nåja, jag ska inte tråka ut 
dig, poängen här är att namnet Mejan, vildsvinet 
och jag bildar det oundgängliga som stått emot alla 
ombildningar. 

Konstnären : ( med ungdomligt trots ) Jag finns i nuet 
inte i det som hänt. Era hikajas är för långt bort i tiden 
för mig. 

Vildsvinet : ( nyfiket ) Men du, vad är det för något 
du har på dej ? 

Konstnären : Min jamahs ? Ni aldrig sett en 
sån ? En solcellsdriven transparent flexuosa, ett plagg 
med många böjar, sladdar och kretskort. Den bär allt 
informationsteknologiskt jag behöver för fixet att fixa 
mina fix till xif.

Lejonet : ”Fixet” ? ”Fixandet” heter det. Möjligen 
”fixerandet” … ”Fix till Siff” … ? Bevare mig väl, det 
här låter som lågsniff.

Konstnären : Xif säger jag – X I F. Slutprodukten 
av varje process är namnets invertering, det fattar även 
små barn. På min krets och på min plattform är det så. 
Men jag ska inte använda så mycket logik för då skulle 
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ni inte förstå. Tror ni ändå hajar att impulsen är att fixa 
andra språk så att pulsen kommer ut. Av misstag eller 
berusning dronade jag in på skolans kanal häromnatten. 
Det var som att gräva i sybernetisk gyttja, men med 
allt sitt gamla elektroniska grums så intresserade den 
mig. Helt oväntat, för jag hatar ju skolor, kontrollen, 
manipulationen, allt det som vi ska bli, om och om igen 
samma skit. Ingen fattar ens varför konstnärer finns och 
vad man ska med deras fix. Lite glitter landar kanske 
på några som shoutoutats i en feed några sekunder eller 
lyckats lustra en samlare som håller sig gömd långt bort 
från förstörelsen här. Vi andra som inte kan vinscha 
eller bima oss bort från opsis har bara oss själva att 
kretsa med. Vi lever i det fastän vi är utkastade ur det. 
Vi har ju inte ens hus att ockupera längre. Så vi försöker 
omforma infrastrukturmassan och dess olika tecken, de 
överfunktionaliserade stängda möjligheterna som gör 
marginalerna tomma, till andra språk, bilder, saker. Jag 
har länge sökt efter någonstans för oss. Det här stället är 
kanske rätt.

Vildsvinet : ( mycket irriterat ) Den snackar konstigt.
Lejonet : ( till Vildsvinet ) Det vet jag inte, bara 

annorlunda. Tror du någon förstod oss när vi kom hit ? 
Vildsvinet : Äh, jag tycker det mer låter som ett 

hittepå, en nymodighet för att imponera på oss. Den tror 
den kommer från framtiden. 

Lejonet : ( med undertryckt äckel ) Förvisso, det har 
alltid retat mig. Sjaskigheten och fördärvet som väntar 
de som tror sig medvetet kunna göra nytt bara för att de 
ej förmår se ner i historiens djup och se att de kopierar. 
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Mången oskuldsfull varelse har stått där och orerat 
ögonblicket innan livets svårtämjda våg översköljt dem 
och tången, musselskalsklädd, snärjt dem.

Konstnären : ( arrogant ) Mjau har visst svalt en poet 
från förr. Men jag har inte hela natten på mig : Vad vet ni ?

Lejonet : Vi vet allt och ingenting. Vi vet så lite 
att allt vi föreställer mycket väl kan ha hunnit blivit 
otidsenligt eller helt okänt. Vi vet så mycket att vi 
kunde visa dig allt om vi bara kunde bryta upp från våra 
platser. Nu måste du gå in om du vill veta mer. 

Konstnären : Lite mer måste ni kunna berätta. Har 
ni inget mer att lustra med så rör det inget vidare och blir 
okokt svårsålt. Trodde man skulle få en sockrad pitch i 
munnen redan i porten. Är ni inte som alla ute efter att 
cacha educoins i kedjan ?

Vildsvinet : Du söker information ? Ser vi ut som 
en studentexpedition ?! Du som är konstnär, har du gått 
konsthögskola ?

Konstnären : Nej. 
Lejonet : Så börjar alla här, de är konstnärer och blir 

konstnärer, och för det behöver de en plats med stora 
kunskaper om konst och om att göra konst. Vill du veta 
mer måste du gå in. 

( Konstnären kliver in i skolan. Här är fullt av folk trots 
den sena timmen. Och fullt av färdiga och ofärdiga 
konstverk av olika sort. Mitt ibland konsten sitter folk, 
arbetar och pratar. Några äter. Några grälar högljutt. 
Någon skrattar. Någon gråter. I ett hörn sover en figur. 
Mitt i hallen står en stor tavla fylld med text. Framför 
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tavlan två personer som skriver, diskuterar ivrigt och 
sedan suddar ut för att skriva igen. Deras kläder är helt 
vita av kritdamm. Konstnären lägger lättad märke till  
att båda är vänsterhänta precis som konstnären själv.  
På tavlan står det : ”En konstskola är en skola som …” 
men strax börjar den ena av de vänsterhänta sudda med 
en stor trasa så det dammar av krita. )

Konstnären : ( hostande av kritdammet ) Sluta, hann 
inte ens drona klart. Vilka är ni ? 

Rektorn och Prorektorn : ( i kör, med viktig 
uppsyn och helt oberörda av kritdammet ) Rektor och 
prorektor ! Vår uppgift är att samla och formulera 
tankarna från skolan om vad en konstskola ska göra 
och varför den finns till på den här tavlan. Det är 
ingen lätt uppgift eftersom både konsten och världen 
hela tiden förändras. Vi lyssnar, tänker och skriver. 
Tänker, lyssnar, skriver. Skriver, tänker, lyssnar. 
Och i allt detta suddar vi. Ibland orkar vi varken 
tänka, lyssna eller skriva mitt i alla dagliga göromål 
och bekymmer. Du förstår, hela tiden dyker det upp 
nya idéer, en konstnär gör konst på ett helt nytt sätt 
eller så blir förutsättningarna för vår verksamhet 
förändrade av saker ingen kunde förutse : av bränder, 
budgetpropositioner, utvidgningar av konstens 
intressesfär, nya och förlorade möjligheter. Man vet 
aldrig vad som väntar runt hörnet, så det gäller att vara 
bra på att speja ! Spejare det är vad vi är !

Konstnären : ( besviken och nyfiken på samma gång ) 
Ni fastnar i skrivloopen ! Allt fluxar, tahullar, rinner och 
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rymmer – ja det vet en, det är opsis ! Men materien och 
koden ? Jag letar ju efter något som gäller till evigheten. 
Annars får det vara. Vad ska man då ha en konstskola 
till ? Skulle ni kunna beskriva det, annars blir det en 
begravning i simulerad ändlighet, modkujs.

Rektorn : ( lite osäker på vad Konstnären egentligen 
säger, men med ett undervisande tonfall ) Jo förstår du, 
det vi har sett och hört och tänkt var egentligen ganska 
enkelt om man vågar tror på det. Ibland låter det så 
enkelt och trivialt … Det låter inte alls så märkvärdigt 
som när andra rektorer talar.

( Konstnären torkar tårarna och lyssnar uppmärksamt. )

Rektorn och Prorektorn : ( läser högt från en del 
av tavlan ) En konstskola är en plats för att göra konst. 
Varje student är en konstnär och har skolan som plats för 
sitt skapande under en tid. Varje konstskola bär på en idé 
om hur kunskapen att göra konst överförs. ( upphör läsa ) 
Här tror vi att det är konsten som bär på vetandet om 
hur konst görs och hur det är att göra konst. ( fortsätter 
läsa ) De flesta av våra lärare är konstnärer. Deras 
erfarenhet som konstnärer och den konst de gör har stor 
betydelse för deras arbete på skolan. ( fortsätter läsa men 
gör vissa tillägg i stunden ) Konsten har i ordets vidaste 
och mest hisnande betydelse någon form av materialitet 
eller framträdande. På skolan finns en stor kunskap om 
just materien och dess egenskaper och sammanhang, 
och hur den kan användas för att göra konst. ( slutar 
läsa ) Här finns också en omfattande erfarenhet av hur 
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konsten framträder, blir publik och upplevs. Och allt 
detta i ordets bokstavliga mening : här görs konsten, här 
framträder den, här kan den erfaras.

Konstnären : ( otåligt ) Vad majigt allt blir som ni 
säger. Vad länge ni tradar, kan ni inte bara säga besre 
vad jag måste kunna för att fixa på ert vis ? Jag en 
konstnär, vill fixa mitt fix så det blir xif, indo annat !  
Det måste väl finnas nån slags manual ?! 

Rektorn och Prorektorn : ( tystar Konstnären 
genom att vifta med sudden så det dammar ännu mer, 
irriterade över att bli avbrutna ) Att bestämma en enda 
utstakad väg är inom ramen för konstens logik omöjligt. 
Var och en måste välja sin egen väg och varje vägval är 
en del i formandet av det egna konstnärskapet. Skolan  
är en följeslagare, vägvisare och samtalspartner. På så 
sätt anges riktningar för vägens början. Det finns på 
skolan kunskap som vi vill att alla ska dela och utveckla, 
en gemensam grund för samtalet. 

Konstnären : Hårdvaran … Vad är den gjord av ?
Rektorn och Prorektorn : ( fortsätter läsa 

med höga och mässande röster ) Vi håller noga reda på 
det som hänt här och i konsten i stort, för även om 
konstnärer måste arbeta från sina egna förutsättningar 
så äger konsten rum i ett sammanhang fyllt av tidigare 
konstnärers arbete. Det betyder å andra sidan att du 
aldrig är ensam ! Historien är ett ständigt pågående 
pladder och brus här i huset och ibland måste man  
hålla för öronen. Följsamheten mot konstens skeenden 
gör att vår skola är i ständig förändring. Vi har därför 
ingen fastslagen kanon utan ett ständigt pågående  
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samtal om vad konsten kan och vill vara. 
Konstnären : ( tyst och förläget ) Jo, en sak som stört 

och storbat mig länge, det kopplar med det där sista. 
Kanske står det längst ner i hörnet i alldeles för liten stil, 
kanske är frågan helt borta för er men den måste vågas : 
Vad säger ni, vad är egentligen konsten till för ? Hur kan 
man hålla på att fixa när allt förstörs omkring oss med 
samma hastighet som krämen rinner till och från min 
plattform ?

Rektorn : ( tar ivrigt men också lite förläget till orda ) 
Det är alltid svårt att säga något om det man tycker är 
allra mest väsentligt och som man håller kärast. Du 
vet ju varför du tog dig hit till huset och det är säkert 
av samma orsak som vi är här. Ibland när det är dåliga 
dagar med alltför mycket buller eller trassel så glömmer 
vi. En bra dag övertygar oss konsten om att anledningen 
helt enkelt är konstens meningsfullhet. Eller rättare sagt 
den mening konsten skapar och hur vi fylls med mening 
genom att erfara och skapa konst. Konsten skapar 
världar och förstör dem i nästa ögonblick. Skakar och 
upprör, får oss att se, känna och tänka. 

Prorektorn : ( ser nu riktigt generad ut å Rektorns 
vägnar ) Ja, det här blev precis så högtidligt och högstämt 
som man sällan vågar vara när man är nära konsten 
hela dagarna. Den blir ju lätt så uppblåst så den spricker 
om man tar i för mycket. Men så kommer det låta, för 
konsten är en känsla och reflektion av förändring, 
en handling med förändringar som gäller det allra 
viktigaste och får världen att hänga ihop … Vi måste 
hålla på, trots allt. 
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Konstnären : Det där låter bara inkrökt och 
uppblåst. Mitt fix bestäms inte utifrån konstens begrepp 
utan efter vad jag fixar och hur saker och ting mår.

Prorektorn : Ja just det. Vi som har varit här 
länge vet att konstbegreppet alltid förändras och måste 
förändras. Det du kallar fix gäller också här. 

Rektorn : Oj, vi har glömt att stämma av mot 
Kritikerroboten !

( Rektorn tar upp mobilen och tillkallar någon. En 
liten varelse med glänsande silkeslen skimrande päls 
och smidiga rörelser kommer gående på alla fyra nerför 
trappan. Varelsen ler och visar en perfekt tandrad med 
vassa huggtänder, stannar tvärt framför sällskapet,  
sätter sig stilla, sakta smekande sin långa ludna svans. )

Prorektorn : ( till Konstnären som ser förbryllad ut )  
Vi har satsat mycket på robotar på sistone för att avlasta  
våra lärare. Den här byggdes av våra forskare i samarbete 
med ett institut för datavetenskap i Mumbai. Jag tyckte 
de lade ner onödigt mycket arbete och resurser på 
utseendet, men den blev ju mycket vacker till slut. Det 
finns ganska många instruktiva dialoger som den klarar 
lika bra som en människa. 

Kritikerroboten : ( med en mjuk och intagande röst ) 
Till er tjänst !

Rektorn : Du har väl lyssnat …
Kritikerroboten : Det vet du. Jag är alltid 

uppkopplad mot er när ni skriver. 
Prorektorn : Några misstag ?
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Kritikerroboten : Ni har svarat på frågorna.  
Inga misstag. 

Rektorn : Men ?
Kritikerroboten : Men era svar är obegripliga 

för en robot. Det beständiga att hålla fast vid framställs 
som en känsla eller en erfarenhet på en specifik plats 
och inom en specifik institutionell och historisk rymd. 
Jag känner igen det som kärlek, och kärleken är okänd 
för en robot. Jag vet inte vad den står för, men låt oss 
kalla den för variabel K. K är avhängig det myller av 
möjligheter och händelser som kantar konstnärens bana. 
Om konstutbildningen finns till för att ge tillträde till K 
så säger det något om konstutbildningen, men vad det 
säger vet jag inte.

Rektorn : Ska vi försöka precisera det ?
Kritikerroboten : Här är jag programmerad att 

tveka. Både ja och nej. Om den här konstnären ska 
få hjälp att välja – ja. Om det viktiga är att platsen, 
institutionen och historien ska fortsätta vara apparaten 
där konst skapas och känns igen som konst – nej.

Konstnären : ( skrämt och hånfullt på samma gång ) 
Jaha ?

Kritikerroboten : En konsthögskola låter 
konstnär, konst och kunskap framträda i en troligen 
oändlig mängd konfigurationer : ett, så att konstens 
begrepp förblir instabilt och fortsätter förändras ; två, 
så att metoder för att kunna göra konst utvecklas. En 
konsthögskola bygger, upprätthåller och utvecklar en 
miljö där det är möjligt att forma och vara ett subjekt 
som förmår detta. En konsthögskola bör inte sträva efter 
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att strömlinjeforma sig själv utifrån genreindelningar 
eller andra ideologiska principer. Konsten bör vara mån 
om sin heteronomi.

Rektorn och Prorektorn : Tack ! Vi instämmer. 
Samtidigt är det bra om en skola kan samla sig och är 
medveten om att flyktlinjer ibland inte leder någonstans. 

Konstnären : Men är inte det er fix ? Skriver och 
suddar, skriver och suddar för att hålla jämna steg med 
nuet som ni egentligen inte har någon dron på och som 
steppar före hela tiden ? Fix blir fux i loop.

Kritikerroboten : ( fortfarande lika smeksamt ) 
Troligtvis har jag missat en uppdatering av 
programvaran. Det jag kan säga är : I konstens görande 
ryms en avgörande motsättning : även om konstnären 
ingenting gör så är icke-görandet en form av görande. 
Konsten står inte i motsättning till de mest intensiva 
formerna av aktivitet eller passivitet. Det gäller också 
utbildningen. Det gäller rektor och prorektor.

( Nu avbryts de av en figur i fläckig målarrock. Roboten 
ska precis säga något när den får en hård spark i huvudet 
så den trillar baklänges. Pälsen i pannan slits av och 
blottar en display som börjar blinka rött. En tekniker med 
svart hår och svarta kläder kommer springande med en 
dator och kastar sig ner och börjar laga roboten. )

Läraren : Alltid ska den prata ! Men ursäkta jag 
smyger mig på såhär. Det går ju inte hålla flabben när 
man hör så mycket dravel ! Snacka går, men ni svarar 
ju inte ens på frågorna ! Såhär är det : Finns det inget att 
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hålla fast vid ? Vad gör man på Mejan ? Den sista är lätt 
som en plätt : ”Det studenten vill göra här.” Så klart 
utgår vi från vad vi lärare kan och vad studenten kan och 
har för idéer. Och det svarar på den andra frågan. Alla 
konstnärer, det vågar jag påstå, som jag mött, börjar med 
att de får en bild i skallen som de vill se och visa andra. 
Du måste ha den här bilden och en plan för att få ut den 
för att den ska bli en riktig pryl. Då kan du börja tänka 
på att bli konstnär, men sen spelar det ingen roll om man 
byter ut hjärnan mot en kamera eller en dator eller någon 
annan grunka. Bilden måste ut !

( Under tiden som Läraren pratar försöker den svarthårige 
förtvivlat få igång Kritikerroboten men ger behärskat 
snyftande tillslut upp och lyfter ömt upp roboten i famnen 
och bär iväg den. )

Konstnären : ( milt ) Det kan jag koppla till även 
om …

Rektorn : Som en psykologisk beskrivning ligger 
det någonting i det. Bara man vidgar själva betydelsen 
av bild och bildskapande.

( Plötsligt välts en stol omkull med en smäll. Vid bordet 
längst bort i skolans kantin, som ligger i entrén, reser sig 
en figur klädd i en mycket elegant och välskuren kostym, 
men med ansiktet dolt av en skrämmande illusionistisk 
ansiktsmask i silikon. Figuren rör sig med återhållna 
men aggressiva rörelser mot sällskapet. )
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Djävulen : ( smackande och med hög röst ) Här står 
hela den svagbegåvade eliten församlad ser jag ! Du 
dumma ynkliga konstnär, inte hjälper det att en rektor 
och prorektor slår ihop sina pompösa och överkokta 
huvuden med en fåne och en sån där ai-produkt. Det 
är ju givet att det blir kortslutning, laddar ur med ett 
pjuff. Och jag ska berätta varför – alla de här storvulna 
utgjutningarna över konsten är bara bluff ! Ni är aldrig 
överens, alltid med olika teorier om varför konsten är så 
viktig, men att den är viktig, till och med det viktigaste – 
det är ni rörande överens om ! 

Läraren : ( avbryter ) Du glider alltid upp i 
korridorerna med ditt skitsnack vare sig vi vill det eller 
inte. Men jag är på att ge dig en fajt när som helst. Bättre 
att få ut dig i ljuset än ha dig i garderoben, där växer du ! 
Kom closer så ska jag ge dig en omgång så alla ser hur 
svag i näven och pallet du är, din fula get !

Djävulen : ( avbryter med ett hånfullt skratt ) Ni är 
förblindade av er själva och era dumheter. Har tänkt för 
mycket, känt för mycket, blivit patetiska navelskådare 
som gör er märkvärdiga på andras bekostnad. Och 
mister ni en står tusen åter. Det kommer alltid nytt fast 
kött som vill in i strålkastarljuset. Det är därför det 
är så givande att hänga här, alltid någon som fastnar 
på kroken när man trålar. Min vän ( vänder sig till 
Konstnären ) följ med mig, jag ska visa dig världen som 
den är, hur man verkligen lever så det känns. Det gäller 
att förstå att inga undantag finns. Inga ! Och följa den 
insikten konsekvent. 

Rektorn : ( kontrollerat men irriterat ) Du är bara 





30

törstig efter varmt blod som kan skicka liv i din gamla 
döende kropp. Fult att använda dig av konstens kraft  
för att fånga dina byten. ( fortsätter tyst till Prorektorn )  
Vi borde aldrig gett medel till det där konstprojektet med 
3d-masker för ansiktsigenkänning. Med masken på tar 
han sig in överallt.

Djävulen : ( intagande ) Den som vill bli en stor 
konstnär och som behöver veta vad konstvärlden vill 
ha kom till mig ! Jag känner alla, vet allt, har fullständig 
koll. Mitt ord väger tungt. Jag kan öppna dörrar. Följ 
mig så får du framgång, jag vet vad som behövs till 
skillnad från skitpratarna här.

Läraren : ( till Djävulen ) Ta av dig masken, jag vill 
se ditt ansikte ! 

Djävulen : ( väser ) Som om jag hade ett ansikte. 
Prorektorn : Ansikte ? Du kan nog inte förstå. Det 

låter ju väldigt bombastiskt, analogin mellan livet och 
konsten, men den är uppenbar. Att leva kan reflekteras 
genom konsten på ett meningsfullt sätt eftersom den 
håller öppet ett rum och en tid av möjligheter.

Djävulen : ( surt ) Debila humanister kan inte ens jag 
hjälpa ! Friheten är av en annan natur och förutbestämd. 

( Djävulen går tillbaka till den omkullvälta stolen,  
reser den upp och slår sig ned. Helt plötsligt ringer det i  
en av Rektorns båda telefoner. Under samtalet skriver  
Rektorn på tavlan, långa meningar fyllda av nya tankar  
om konst och konstutbildningen. Prorektorn nickar  
fundersamt : ”Det är klart, det får vi inte glömma. Det  
är något vi måste lägga till, men du borde skriva det 
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på ett annat sätt.” En student sällar sig till samtalet 
och pekar på det Rektorn nyss skrev : ”Men hur kan ni 
skriva så ! Det där måste vi ändra, genast, det förstår 
väl alla att man inte kan tänka så längre ! Dessutom går 
det aldrig att förstå din ålderdomliga handstil. Kan du 
inte använda skrivroboten som alla andra ?” En person 
kommer springande och ropar otåligt : ”Vi har nyss haft  
kollegiemöte, vi är av en helt annan åsikt.” Och så 
suddas det igen. )

Konstnären : Skriva och sudda. Skriva och sudda. 
Riva udden av sudden, sluddra rufsigt och tufsigt. Om 
pulsen har ett hjärta är det skrivsuddet. Alla här verkar 
ha varit med om mycket i fixet, men mycket blir bara fux 
och hjärtat formar sig inte. 

( Funderande går Konstnären in i ett rum med 
schackrutigt golv. Det pågår något slags utställning  
där, skulpturer, golvställda monitorer med hörlurar, 
en enorm rödfärgad stalaktitartad konisk formation i 
glasfiber, silikon och gasväv skjuter ned från taket mot 
golvet. Tystnaden bryts av ett metalliskt oväsen, steg 
närmar sig. En rustning kommer in. Rösten tränger  
fram genom visiret. )

Kadetten/Rustningen : Givakt ! Vänster om ! 
Halt ! 

Konstnären : Jaa ?
Kadetten/Rustningen : Jag förstår om du undrar ! 

Det är inte drill man förväntar sig här, men någon måste 
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hålla på traditionerna och ge akt på staten. Logementet 
för marinens kadetter låg i den gamla delen av huset. 
Här sov vi om inte kölden och lopporna höll oss vakna. 
Det var längesen nu. När skolan flyttade in tog flottan 
farväl. Men jag trivdes, kunde inte slita mig och fann då 
den här gamla rustningen som jag kröp in i.

Konstnären : Ska jag fatta ?
Kadetten/Rustningen : Nej, det finns inte så 

mycket att förstå. En gammal militär. En ännu äldre 
rustning. Det är allt. Tur då att även en konsthögskola 
lyder under regler och förordningar ! 

Konstnären : Är det inte att förstöra allt att 
governmentalisera en konstskola ?

Kadetten/Rustningen : Naturligtvis ! Så är 
det förstås ! Framåt marsch ! Halt ! Skyldra gevär ! 
Salut ! En statlig konsthögskola, föremål för lagar och 
förordningar. Du tycker det är lagom lustigt, men en 
tydlig styrmodell och tydliga mål för utbildningen måste 
finnas. Vem är du ?

Konstnären : Jag är konstnär. Jag kopplades hit. På 
något vis verkade det lovande. Nu låter det helt plötsligt 
så normigt och skriptat ! Motsatsen till vad jag vill !

Kadetten/Rustningen : En konstnär ! ( muttrar ) 
Det förklarar saken … Så mycket jag hört från min plats 
i stora sessionssalen. Ständigt motsägs den konstnärliga 
friheten, och ständigt pratar konstnärerna om ”konstens 
autonomi” som om konsten kunde producera sina 
egna lagar. Allt är så öppet och mållöst och sökande. 
Men ni får inte glömma, ni är inte bara konstnärer utan 
också människor, medborgare och studenter och som 
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sådana garanterade rättigheter, som likabehandling, 
yttrandefrihet och demokratiska beslutsformer. Det 
gäller oavsett vad konsten vill er. Även den måste vara 
underordnad det allmänna. Ta bara hur det är fatt med 
jorden. De ekologiska systemen slits ut och återhämtar 
sig inte, då måste hållbarhet formuleras som ett absolut 
och oavvisligt krav vilket givetvis gäller även konstens 
institution. 

Konstnären : Håller med om det, trodde bara inte 
att en relik som du fattat hur illa det är. Det är ju ni som 
eldat på undergången i er fossila dödskult. Men det var 
ju inte direkt det jag kopplade när jag tog mig hit. Mer 
att skolan inte bara är i reservatet. När jag pratade med 
boten häromnatten sa den att ni fanns lite överallt. Har 
sett saker ni gjort ute på stan där jag känt samma näring 
jag känner i mina grejor. Hungerrörelsens rastlöshet som 
bromsar in och tyngs ned i koncentration bortom opsis. 
Så jag kopplade hit mig och såg öppningar i möjligheter – 
fixa i verkstäderna, hänga hos specialister på olika techs 
runt om i här och där. Skolan verkade inte monadiserad, 
utan i spel med en stor värld. Därför kom jag.

Kadetten/Rustningen : ( inbundet för sig själv ) 
Du menar fredssamtalen … Fred är det svåraste. När 
konsten börjar samtala med världen, då behöver den 
lära sig mer av språken som världen talar om den vill 
att världen ska lära sig mer om konsten. Som sagt, jag 
förstår inte allt med det här stället, men översättning är 
viktigt, att kunna arbeta tillsammans med figurer från 
skilda områden och platser. Jag hör hela tiden om hur  
det faktiskt händer. 
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Konstnären : Berätt !
Kadetten/Rustningen : Vi har ju det här 

projektet som dokumenterar städer och boende som 
är stadda i förvandling under trycket av penningen 
och egennyttans krafter. Det har faktiskt påverkat 
flera större byggprojekt till den grad att våra studenter 
blivit självklara aktörer i stadsplaneringen. Eller tänk 
på forskningsgruppen på 3d som arbetar med levande 
material som möjliggjort teknikutveckling inom 
miljöområdet som slår din fluxuosa med hästlängder. 

Konstnären : Något helt annat än det där 
navelskåderiet den där i masken yrade om förut.  
Att vi skulle gå inåt där skolan är det inre.

Kadetten/Rustningen : Nej nej nej, här gås 
det inte in i sig själv, här ingår vi i staten. Allt det här 
handlar om staten, tro mig. Skolan är en integrerad del 
av makten och det är i kraft av den som konsten blir 
till. Konst är ren maktutövning ! Fram till början på 
1980-talet hade alla studenter rätt att bära värja !

( Figuren i den välsittande kostymen kommer in och går 
rätt mot Kadetten/Rustningen och Konstnären. Ansiktet 
är annorlunda, men lika tilldragande. När figuren 
passerar dem får de en knuff så de snubblar till. )

Djävulen : Staten ! Ren maktutövning ! Ren 
impotens är vad det är ! Ett demensboende byggt av 
trasiga fantasier. Det går inte ihop, framför allt leder det 
ingenstans. Projekt, prototyper, utkast, försök. Det är 
allt ! Föraktligt och löjeväckande. Borde bara förintas, 
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läggas ner, hånas ! Den som vill bli konstnär på riktigt 
måste tåla hårdare tag ! Den som gillar när det nyper och 
svider efter piskan, den kommer att överleva ! Vem vill 
smaka på mitt spö ? Det kommer gott efter, det lovar jag !

( Djävulen försvinner. )

Konstnären : Den där typen är krökt. Vem är det ?!
Kadetten/Rustningen : Någon som ofta kommer 

hit, som hänger i entrén, går runt och förför eller skriker.
Konstnären : Förför ?
Kadetten/Rustningen : Lovar saker. Jag vill inte 

prata om det.
Konstnären : Jag förstår, simulerande absorbenter 

finns ju överallt och är väldigt trixa. Man kan inte tala 
om dem eftersom de stjäl alla bilder och ord. Till min 
plattform gränsar ett konglomerat av såna som fångar 
in minsta tecken och gör junk av det. Men var var jag 
nu ? Även om jag fixat länge är jag ny i konsten så som 
konsten finns här. Men jag tänker ändå att det måste vara 
något annat att fixa konst helt fritt och rätt än de projekt 
du pratade om. De lät mer som vilket knog som helst. 
Och med myndighetens alla regler och all kontroll låter 
det omöjligt att fix inte blir fux eller ännu värre, som 
fax och flax. Det ena måste vara frihet och det andra är 
underkastelse.

Kadetten/Rustningen : Det där pratas det om 
hela tiden, för mig är det bara löjligt. Men ibland hör 
jag en del mer sansade argument för att just den här 
motsättningen faktiskt gör att konstnärerna måste skaffa 
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sig väldigt goda kunskaper om samhället och blicka utåt. 
Det viktiga återfinns trots allt både utanför och i reglerna.

Konstnären : Glapp då ! Berätt !
Kadetten/Rustningen : Jag ska erkänna att 

ibland verkar det räcka att säga ”konst” och vifta lite 
på svansen. Men det finns ljusglimtar. ( plötsligt mycket 
uppsluppet ) Årets manöver ! Alla samlas och överlägger 
strategier och kloka drag för framtiden. Samhörigheten 
i en större grupp som går i takt är oslagbar ! Kropparna 
finner varandra i marschtakt, deras själar svingar sig 
gemensamt upp på svindlade höjder ! Som jag brukar 
säga : Vid min värja, utan ett sjökort, en kanon, ett skepp 
och en stridslysten amiral blir inget sjöslag ärorikt ! 

( Konstnären mumlar instämmande även om  
Kadetten/Rustningen bitvis är obegriplig. De blir 
avbrutna. En konstruktör med en stor mapp kommer 
in i rummet tillsammans med en arkitekt i trång kavaj 
och med en lasermätare i handen. Ljuset slås på och de 
börjar genast mäta. Det tar en stund innan de upptäcker 
Konstnären och Kadetten/Rustningen. )
 
Konstruktören : Och vilka är ni ?!
Konstnären : Jag är på flux. 
Kadetten/Rustningen : Jag är en kadett i rustning. 

Och ni ?
Arkitekten : Jag är Arkitekten.
Konstruktören : Vi ska bygga om, skolan ska 

byggas om för att skapa en miljö som möter samtidens 
krav. 
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Konstnären : Samtidens krav ? 
Konstruktören : Egentligen ska ni inte fråga mig, 

jag är inte beställare, men har jag förstått det rätt handlar 
det om att öppna upp, skapa fler platser där människor 
kan mötas och skapa rum där olika tekniker och metoder 
samsas sida vid sida och befruktar varandra. 

Kadetten/Rustningen : ( ryter ) Ska allt förändras ?
Arkitekten : Allt ska förändras och lite ska 

förändras. Nu har vi inte kommit så långt att vi har 
stämplade bygghandlingar, vi ritar fortfarande, men om 
du lyssnar till beställningen så förstår du : Vi ska skapa 
en arkitektur som gör förändring möjlig, som välkomnar 
det tillfälliga och nya, men utan att inarbetade metoder 
och gamla kunskaper går förlorade. 

Konstruktören : Vi konstruerar ingenting som 
inte håller. I mitt yrke lär man sig att de bärande lagren 
är A och O. Dit hör verkstäderna. Här … ( öppnar 
mappen och börjar bläddra ) I rumsfunktionsprogrammet 
är verkstäderna framskrivna som den pulserande 
infrastruktur som kombinerar verkstadstekniska 
funktioner med testplatser och tillfälliga zoner där 
gruppkritiker och andra gemensamma aktiviteter snabbt 
kan arrangeras. Egentligen är det en enda verkstad då 
platsen är inriktad på de olika teknikernas samspel och 
en del maskiner saknar given plats. 

Kadetten/Rustningen : ( högt och med 
läsande stämma ) ”Som om tid och förändring vore 
den konstnärliga utbildningens och forskningens 
huvudsakliga medium.” 

Konstruktören : Jag uppfattar det mer praktiskt. 
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Högskolan ska öppna sig mer mot omvärlden, den söker 
samverkan med andra institutioner och platser, helt 
enkelt för att kunna göra mer och lära sig tillsammans 
med andra. Den här byggnaden är utgångspunkten, 
här finns ateljéer och verkstäder och föreläsningssalar 
och projektrum och mötesplatser, men skolan existerar 
på många olika platser samtidigt och den existerar 
genom samarbeten som för studenterna ut i världen 
där de kan göra nya geografier till spelplanen för deras 
konstnärskap.

Arkitekten : Det är spännande ! På det femåriga 
programmet har en tids vistelse på ett annat lärosäte blivit 
en självklarhet. Nya stipendier har kommit till tack vare 
ledningens eviga flängande och en del har riktats som 
assistentstipendier. Här finns inga studieavgifter och alla 
är välkomna, och särskilt glädjande är att skolan arbetat 
fram ett stipendieprogram för studenter som kommer 
från länder utanför EU eller har svårt att finansiera sina 
studier av andra skäl. Jag som arbetar ute på fältet tycker 
det är extra kul att utbildningen också äger rum även på 
platser som inte är utbildningsinstitutioner. 

Konstnären : ( tyst till Kadetten/Rustningen ) Det 
var ju det jag sa …

Arkitekten : Och i den byggda miljön. Skolans 
arkitekturutbildning erbjuder ett praktiskt och 
teoretiskt förhållande till det byggda, till staden och 
infrastrukturerna. Att några av de främsta arkitekterna 
undervisar här i olika aspekter av byggnadskonsten har 
gett skolan stor betydelse för samhällets utveckling. 
Tänk bara på restaureringskonsten, som i dessa tider av 
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miljömedvetande och återbruk blivit omistlig.
Konstruktören : Särskilt efter man skapade 

ett nytt forskningsfält i mötet mellan arkitekturen, 
samhällsplanering och konst i offentlig miljö. De senaste 
åren inkluderar man också konstnärlig forskning 
som särskilt funderar på planetens fortlevnad. Här är 
skolan banbrytande men ger också dessa yrkesgrupper 
möjligheter att fortbilda sig i samtal med samhällets, 
ja det planetära livets händelser. Över huvud taget har 
bredden på avancerade kompetenser inom kollegiet 
vuxit snabbt, och det har varit avgörande för en bredare 
rekrytering av studenter och medarbetare. Det är inte 
längre lika förutsägbart hur man hittar hit, skolan är 
attraktiv på flera sätt än ett. 

Arkitekten : Det vi ritar på ska vara optimalt … 

( Det hela avbryts av högt buller. Ljudet är fruktansvärt 
och går inte att beskriva. Konstnären hade aldrig hört 
något liknande. Materia som varit stel i århundraden 
sätts långsamt i rörelse. Förstenad metall mjuknar 
och blir till muskler, senor och päls. Det är Lejonet 
och Vildsvinet som kommer raglande, ovana att vara 
befriade från bronsens likstelhet. Efter dem spatserar 
Djävulen som föser dem framåt. )

Konstnären : ( förbluffad ) Ojo, vojo, vaddo, haddo ! 
Nu blir fix xif ! Om konsten här gör vad som helst – 
forma och förstöra, kalla och hadda – så har jag fluxat 
rätt ! Metall blir kött, päls blir sten !

Lejonet : ( avmätt ) Ett riktigt djävulstyg, brukar 
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man säga. Djävulen hävde vår förstelning. Som alltid får 
satan ett finger med i spelet om man inte håller porten 
reglad. ( till Djävulen ) Eller hur ?

Djävulen : ( vresigt ) Mina repliker kommer senare. 
Fortsätt du ! 

Lejonet : Ja, du har den goda smaken att hålla dig 
till manus. Var sak på sin plats, men helst skändat och 
uppochner ! Och nu är jag själv engagerad i din pjäs – jag 
gör något så motbjudande som rör på mig. Regelbrott 
och skändning brukar annars vara det sköna Vildsvinets 
avdelning. Min konst är avgränsad och vill ägna sig åt 
formens förfining. Jag vet när något är skönt eller fult. 
Jag fattar en ståtlig pose, huvudet högt med blicken i 
fjärran och gäspar åt mitt byte. Svinets tryne däremot är 
nere i den smutsiga gyttjan och rotar. Det är väl också en 
konst, en konst som ännu inte funnit sin form och som 
bökar och bryter av rötter och fåfängt försöker välta de 
stora träden underifrån. 

Vildsvinet : ( trotsigt ) Utan mitt bökande i det 
oformliga hade du inte funnits Lejon, materialen hade 
aldrig blivit upptäcka ! Konsten måste ständigt pröva sina 
former, experimentera genom att söka i materien, ränna 
trynet i allt även om det stinker, är kallt, mörkt och vått. 
Här på Mejan bökar vi !

Lejonet : ( reslig och på sin vakt ) Jag ger dig rätt att 
stöka med din konst, men korsar den andra rättigheter 
är den rätten inte absolut. Då ropar jag på Kadetten som 
föser in dig i din fålla. 

Konstnären : ( otåligt ) Bortsett från det här fixet 
som var xif så tradar ni mest allihopa. Bli inte ledsna, 
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men när ni ordar tappar jag puls. Och egentligen vill jag 
bara veta detta – vad är skolan till för, vad gör ni här ?

Vildsvinet : ( ställer sig så nära att den heta och 
rysligt stinkande andedräkten känns i Konstnärens ansikte ) 
Hur svårt kan det vara att begripa ! Du måste lyssna 
du ruttna rotbit annars lär du dig aldrig. Det är inte 
så märkvärdigt ! Man skapar situationer och rum där 
studenterna kan böka i materialen och erfarenheterna, 
där de kan pröva sig fram och experimentera ! 

Lejonet : ( förmanande och förnämt ) Man får gnida 
in det så lär dom sig ! I grunden handlar det om att 
lära sig artegna tekniska, diskursiva och performativa 
metoder för att utvinna en gestalt ur olika material. 
Det handlar om att förhålla sig till varandras konst, 
till samtida konst och konsthistorien i kritiska samtal. 
Handledningsgrupper under ledning av professorer ger 
det hela struktur. 

Vildsvinet : ( gläfsande ) Fast det finns variation,  
det finns årstider, olika varelser ! Du behöver inte tjata 
och nöta med samma kreatur genom alla åren. Det skulle 
bli tråkigt och entonigt. Professorn är inte ensam om 
handledningsgruppen. De organiseras i samarbete med 
en eller två lektorer. Det finns också gästprofessorer som 
stannar på längre eller kortare tid och samlar en grupp 
konstnärer kring något kul – ett tema, en teknik eller 
frågeställning ! Det blir som ett tillfälligt laboratorium 
där de jobbar tillsammans utifrån gästprofessorns egen 
praktik. Eller så är det en tänkare från en helt annan 
disciplin som kommer. 

Lejonet : Jag vill insistera på det riktiga i mitt 
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påstående : formen är ett pågående kritiskt samtal. För sig 
eller tillsammans allt efter sinnelag. Man kan säga att den 
här utbildningen prövar sin egen och gruppens bärkraft. 
Vad som görs testas i utställningar eller genom andra 
visningsformer, och blir det bra landar slutpresentationen 
vanligtvis på någon större biennal eller konsthall. Ett 
samtal om konst pågår i ett sammanhang som är mycket 
större än skolan själv. Det som görs ger genklang i hela 
världen och vi får samtidigt inspiration och lärdom. 

Konstnären : Fattar ! Ni har slagit upp hål i  
institutionens väggar, en expansionszon där 
infrastrukturmassan kan brytas sönder och fluxa ut i fix. 
Prismatiskt. Man kan se ut och världen kan fluxa till oss. 
Det är ju inte så svårt och borde väl vara inbyggt från 
början !

( En vind drar genom rummet. Konstnären vill helt 
plötsligt inte alls kännas vid sina nyfunna vänner. )

Konstnären : Stick nu, dra ! Ruggla tillbaka till era 
platser där ni hör hemma ! Ställ er där stela som torkade 
penslar och gamla som gårdagens konst. Jag hör hemma 
i fluxfix till xif, en framtid med växande veck som 
matchar min rock ! Ni är memos om det som var.

( Konstnären öppnar en stor port för att leda dem ut. 
Dörren vetter ut i den svarta natten. Det snöar fortfarande. 
Lejonet och Vildsvinet klättrar upp på sina socklar och 
förstelnas på ett ögonblick till brons. Bredvid dem står 
Rektorn och Prorektorn. Djävulen ansluter stilla och tyst. )
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Djävulen : ( elakt till Konstnären ) Då var det dags ser 
jag. Novisen har visst blivit snärjd av framtiden och ställer 
tillbaka historien på sin sockel. Så enastående idiotiskt 
tänkt ! Och fastän du vet vem jag är har du inte ens kommit 
på att fråga mig något. För du vet väl att det är i detaljerna 
som du finner mig och att jag finns i allt ? Borde du då inte 
ta vara på chansen och be mig om ett litet råd ?

Konstnären : ( sturskt ) Vad har du att lära mig ? 
Djävulen : Tro inte på nyheter, tro inte på 

utbildning, tro inte att du kan skapa ny kunskap. 
Undergången är redan förberedd, en konstnär är inget 
undantag. Här blir dina förmågor gisslan hos tiden. Fri 
blir du först som död. Konsten och i synnerhet konsten 
som skola är en institution. Och institutioner existerar 
bara för att fortsätta existera, det vill säga att så länge 
det är möjligt skjuta upp det oundvikliga ögonblicket 
då helvetets portar slås upp. Då kommer du brinna 
upp, men dessförinnan kommer institutionen ta kål 
på dig. Du kommer förkvävas av dess löjlighet, hoppa 
runt i korridorerna på kryckor som heter ”akut” och 
”radikal”. När du får feber av utmattning kommer de 
bädda ner dig och servera klimatsmart mat, erbjuda 
olika samtal, men undergången som vi idag pinar oss 
igenom kan de inte bota, bara skjuta upp.

Prorektorn : Stackars bockfot, nu är du sådär 
besinningslös igen. Samma gamla ödestro, samma  
gamla förhoppning om ondskan som en positivt 
verkande makt. 

Djävulen : Här förnekar man till och med det stora 
kulturkrigets fronter. Fastän det vore möjligt att konsten 
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med sin historia och sin av samtiden förnekade skönhet 
kunde ställa sig i tjänst för slaget mellan kulturerna så 
förhåller ni er kalla. Inte bara kalla, ni tar ställning för 
det fula, låga och urartade. Denna vidriga relativism tror 
sig kunna krångla sig ur det faktum att allt är krig och 
allt är kamp. Så ljummet och korkat ! 

Rektorn : Vi känner dina knep. Argumenterar 
vi emot dig kommer du att hålla med oss så att vi 
instämmer i dina djävelskaper. Men vi håller friheten i 
samtalet för helig, och då löper man förstås risken att 
bli bränsle för din nihilism som gör allt till vapen för 
dina krig. Vår enda väg är att fortsätta samtalet, vässa 
uttrycken och argumenten med vetskap att du alltid är 
omkring oss och osar svavel i något hörn.

Djävulen : ( skrattar ) Ja – här utanför, här innanför. 
Jag stannar, för jag är del av allt ( nickar åt Lejonet och 
Vildsvinet ) och försvinner med er. 

( Djävulen försvinner spårlöst. Rektorn och Prorektorn 
går tillbaka och försvinner genom entrén till skolan. 
Vädret är detsamma, snöblandat regn. Konstnären 
försvinner in i skolan. Ridå. )
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Nu_då

( Många år senare. Konstnären står utanför skolan  
mellan Lejonet och Vildsvinet. Det är sent på kvällen  
och det blåser kalla snöflingor från sjön. )

Konstnären : Hur länge har jag fixat här ? Det 
känns som ett flax men jag ser att träden vaxt och ni båda 
gråfulnats, raxat i ålder. 

Lejonet : ( skakar lite förolämpat på manen ) Grå och 
ful, prata för dig själv, du har ju en ödlas skrynkliga och 
skrovliga händer efter alla år i verkstan och ateljén. Men 
givetvis är det oväsentligt, det viktiga är ändå vad för 
konst du har åstadkommit under tiden.

Vildsvinet : ( grymtar instämmande och stampar 
otåligt med klöven ) Ja, vad gjorde du som blev just så 
egenartat som konst måste vara, vad gjorde den här 
platsen speciell för dig ?

Konstnären : ( drar in lukten av snö i luften och 
tänker efter. Hur skulle det gå att säga allt det vidunderliga 
och svåra som hänt i några få ord ? ) När jag kopplade 
hit och kom med min fix i flux tänkte jag först det är 

Epilog
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enkelt. Skolan har ett spetsigt programspråk och en 
bruksanvisning, tänkte jag. Så det blev larm först, halk 
och snara snubbel. Jag trodde jag skulle lära mig det 
ena för att kunna göra det andra, men fotnedsättningen 
blev kollrigt slirig, jag gled omkring och sa ”jag har 
min montage- och förskjutningsanordning – lär mig 
göra konst och bli konstnär ut i världen, lär mig fixa 
storverk som får alla att häpna”. Och på ett sätt var det 
så. I skolans verkstäder, i min ateljé och i sam-, in- och 
utarbetena med mina lärare och medstudenter blev jag 
den konstnär jag var och mer konstnär än innan. 

Vildsvinet : ( gäspande och hånfullt ) Säg något jag 
inte vet och hört förut ! Tråkighet är tydligen det sista 
som överger människan och det kan inte ens den här 
skolan göra något åt.

Konstnären : ( låtsas inte om Vildsvinet och 
fortsätter oberörd ) Men sedan var det samtidigt något 
mycket mer. Gränsandet mellan skola och omvärld, 
utbildning och konst var som den alltid varit, porös, i 
ständig omförhandling. Min krets undantag visade sig 
inte vara några särskilda undantag, bara en flux på det 
obestämbara i varje start och mitt. Det gjorde dagarna 
oförutsägbara och intressanta. Vad jag skulle koppla 
med var inte klart, det expanderade efterhand och jag 
var del i expansionen. Här träffade jag andra konstnärer 
som var verksamma i fix som forsk eller i annat på 
skolan. Med duns välte de omkull allt jag trodde mig 
veta om konsten. Det var nyttigt och jobbigt, det gällde 
att gång på gång resa sig ur inertia och förlorad puls. I 
konstnärsfluxet kom och gick jag, följde flera avancerade 
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kurser, undervisade, samledde och forskade. Ändå 
kände jag mig inte som en som fastnat kvar, eftersom 
skolan var en viktig del i en större flux av fixande och 
lite flax. Det var en plats som man gärna hörde till. 
Skolan var inte bara en plats som lärde ut, utan en plats 
där konst blev till. Några av mina xif har kommit till 
här. Hela tiden gjorde vi saker som inte bara var för oss 
utan för alla. Som drog ut på en mängd olika platser. 
Fluxar som skapade viktiga tal- och skrivkretsar om 
konst och om konstens betydelse och mening som tog 
mig och skickade mig, och som tog och skickade många 
andra. Det var i det sammanhanget som jag blev till som 
konstnär.

Lejonet : ( ser blidkad, nästan stolt ut ) Det är det som 
är Mejan, nu har du förstått.

Vildsvinet : ( grymtar instämmande ) Här lär man sig 
allt och ingenting.

Lejonet och Vildsvinet : ( i kör ) Man kommer in 
som ett lejon och ut som ett svin. Eller in som ett svin 
och ut som ett lejon !
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Applådtacket är över, publiken och scenarbetarna har 
gått hem. Scenen är nästan öde, bara Kritikerroboten är 
kvar … Med korta, smidiga vändningar rör den sig fram 
och tillbaka. Den försöker minnas vad som hade hänt 
och blivit sagt. Tyst för sig själv skriver den : 

FÖR MÅNGA KÄNSLOUTSPEL
FÖR MÅNGA ALLEGORIER

SUBJEKTIVITET BLANDAR SIG I
BEGREPPEN OCH OBJEKTEN

KONSTEN GÖR UPPGIFTEN SVÅR
ALLA VILL HA KLARHET

EN RAK VISION
DET SKA DE FÅ

Kritikerroboten kopplar upp sig mot Styrelsedatorn 
och fortsätter :

Vision 2019–2024
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Kungl. KonsthögskolanS VISION 
2019–2024
FORMERNA FÖR DET VI GÖR 
I EN TÄNKT FRAMTID SOM BÖRJAR NU 

VI OMFATTAR
SKILDA KONSTNÄRLIGA UTTRYCK
SOM BRYTS MOT VARANDRA MED
REFLEKTION OCH GENEROSITET

VI TAR KONSTNÄRLIGA RISKER
OCH EXPERIMENTERAR
FÖR ATT KONSTEN SKA VÄXA

MED HJÄLP AV NYA PEDAGOGISKA FORMER
SKAPAR VI KUNSKAP
I DIALOG MED FÖRÄNDRINGAR 
I KONSTEN OCH KULTUREN

VÅR UTBILDNING OCH FORSKNING
ANVÄNDER OCH FORMAR
ETT GEMENSAMT KUNSKAPSFÄLT
I STÄNDIG UTVECKLING

VI ARBETAR
ÄMNESÖVERSKRIDANDE
GENOM UTBYTEN OCH SAMARBETEN
MED NÄRLIGGANDE OMRÅDEN
INOM KULTUR, VETENSKAP OCH SAMHÄLLE
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VI FÖRENAR
MÅNGA OLIKA PLATSER OCH ERFARENHETER
FÖR ATT KUNNA SKAPA EN HÅLLBAR FRAMTID

VI HAR ÖPPNA GRÄNSSNITT
MELLAN UTBILDNING OCH FORSKNING
OCH MOT EN STÖRRE VÄRLD

VI ÄR ETT SJÄLVSTÄNDIGT OCH INKLUDERANDE 
LÄROSÄTE
DÄR MEDARBETARE OCH STUDENTER
I ETT ÖMSESIDIGT ÅTAGANDE
VÄRNAR OM KONSTENS OCH BILDNINGENS FRIHET




