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övergivna kontorslandskap, folktomma rättegångs-

salar, stolar, bord, böcker, papper, hyllor, arkivskåp och montrar. 

Rum, fönster, dörrar och trappor. Nästan aldrig människor och 

sällan någon natur. De exakt återgivna och minutiöst ljussatta 

motiven må vara igenkännbara och vardagliga, men betraktaren 

sugs omedelbart in i ett vibrerande spänningsfält. 

Konstnären Carl Hammoud vänder ut och in på vår percep-

tion och laddar de objekt han avbildar med en sorts torr, saklig 

surrealism. Föga förvånande är tankeknutar, optiska villor och 

varseblivningsillusioner något som upptar hans intresse. 

Carl Hammoud är utbildad på Valands konsthögskola i Göte-

borg mellan 1999 och 2004, men bosatt och verksam i Stockholm. 

Hans ateljé, där vi har bestämt att ses, visar sig vara inrymd i 

ett före detta postkontor i stadsdelen Enskede. De stora butiks-

fönstren har frostat glas och är dessutom täckta av ljusa jalusier. 

Det är en av junis absolut varmaste dagar, när termometern 

visar på drygt 30°.

– Jag älskar att vara i ateljén. När jag lämnar den ser jag alltid 

fram mot att få komma tillbaka. Men det är som att vara inne i 

sitt eget huvud. Jag vill gärna täcka för fönstren litet, så att inte 

alla kan titta rakt in, säger Carl Hammoud medan han hämtar 

vatten och ställer upp fönstret i köksavdelningen för att skapa 

litet tvärdrag. 

Vi berättar om vår promenad några veckor tidigare till Syster 

Estrids gata på Guldheden, där ett av Carl Hammouds offentliga 

verk nyligen invigts. Titeln på verket är Vigintiquinque, 25 på latin, 

lika många som de ljussatta »fönster« i rostfritt stål som i en 

ekg-liknande kurva löper längs det nybyggda parkeringshusets 

fasad. En fönsterplåt för varje läkare och sjuksköterska som fått 

namnge Guldhedens gator. 
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Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund

Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

”Att måla eller teckna är att skapa någonting från ingenting. 

Ett fönster in till något annat. En subjektiv rymd där vad 

som helst kan pågå.”

Carl Hammoud
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– Jag blev tillfrågad av Göteborg Konst om jag ville vara en 

av de tio konstnärer som de presenterade som kandidater till 

utsmyckningen, säger Carl Hammoud. Jag skickade med bilder 

av den enda andra offentliga utsmyckning som jag har gjort – en 

interiör i Stockholms tingsrätts säkerhetssalar. Tydligen gillade 

alla inblandade vad de såg och jag fick uppdraget. Det här var 

2017 och numera är offentliga uppdrag förenade med ett helt 

regelverk att förhålla sig till. Det skall vara hållbart, relatera till 

områdets historia och så vidare. Men den typen av ramar kan 

också vara till hjälp, man får en begränsning som man kan röra 

sig fritt inom.

– Jag började med att göra efterforskningar om Guldhedens his-

toria och stötte på en bok, Doktor- och Systergatorna på Guldheden 

av Birgit de Abrew. Där har hon skrivit litet kort om varje doktor 

och syster som har en gata uppkallad efter sig. Den sträcker sig 

från 1600-talet ända fram till 1960-talet. Det var startpunkten. 

Parallellt med läsningen började jag att studera den omgivande 

arkitekturen. Min utsmyckning var avsedd för något som ännu 

inte var byggt, jag hade bara arkitektritningar och visualiseringar 

att förhålla mig till. Det var både stimulerande och roligt att 

få vara med ända från början och följa hela processen. Jag är 

dessutom rätt intresserad av arkitektur. Det är spännande med 

kombinationen av det matematiska, alla praktikaliteter och den 

konstnärliga gestaltning som alltid finns inbyggd. 

– Så småningom hittade jag ett spår. Jag ville dels anknyta till 

Guldhedens ateljélägenheter, där de stora fönstren speglar och 

fångar himlens skiftande uttryck, dels gestalta något som relaterar 

till rytm och puls. Som ett ekg. Litet som om själva huskrop-

pen vore centrum i en anatomi och gatorna dess blodomlopp. I 

metallplåtarna fanns också referensen till etsningar och grafik. 
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att fotografera själv, just därför att jag kan se mer av det jag skall 

måla. Det går att ändra och arrangera om, den tredimensionella 

aspekten finns med från början. 

Den motivvärld du arbetar med, när började den att växa fram?

– Det finns någonting som alltid återkommer, säger Carl Ham-

moud. Böcker. Här finns säkert en koppling till min egen bak-

grund. Jag är uppvuxen i ett hem helt utan böcker. Mina föräld-

rar hade knappt någon gymnasieutbildning och absolut ingen 

högskoleutbildning. Vi hade inga böcker hemma helt enkelt. Det 

var genom skolan som den världen öppnade sig. Upptäckten av 

böcker, av all information de bar, all kunskap som plötsligt blev 

tillgänglig, var omvälvande. 

– För mig handlar måleriet också om kunskap, precis som böck-

erna. Även i sin fysiska form, en något tjockare rektangel, bär 

böckerna den grundläggande idén om arkitektur, rum. Idén om 

att gestalta rymd är ju, väldigt hårdraget, en kub. 

Runt om i ateljén ligger böcker i olika högar och staplar, i ett 

av de inre rummen skymtar ett högt bokskåp fyllt av konstböcker. 

Ett stillebenarrangemang av böcker på en pall, två dukar med 

tunt uppskissade bokryggar lutade mot varandra. 

– Den enda andra person i släkten som på något sätt hållit på 

med måleri var min mammas morbror, som målade fartyg som 

hobby. Min mormor, som hade snappat upp litet från honom, 

lärde mig hur man kan rita en tredimensionell kub med några 

få linjer. Jag var väl nio-tio år och tyckte att det var helt fantas-

tiskt. Jag har nog haft den där kuben i huvudet sedan dess. När 

jag målar av eller tecknar en byggnad har jag alltid tänkt på hur 

den ser ut på baksidan. På kroppen i rummet. 

Biblioteket som miljö återkommer ofta i dina målningar. Är det 

platser som du söker dig till? 

De skulle kunna ses som plåtar till porträtt av de 25 läkarna och 

sjuksköterskorna. 

Vi var där en gråmulen eftermiddag, men har förstått att det till-

kommer ytterligare en dimension när mörkret faller.

– Ja, jag är extra glad över att den lösning som jag satt och 

klurade ut fungerar i praktiken, säger Carl Hammoud. När det 

är mörkt lyses plåtarna upp inifrån av osynliga led-lampor. Jag 

ser fram emot att få se det i verkligheten. 

Vi har börjat i Göteborg och i nutid, men innan du kom in på Valand 

hade du bland annat gått på Idun Lovéns målarskola i Stockholm. Vad 

har den erfarenheten betytt för dig?

– När jag kom tillbaka till Stockholm undervisade jag faktiskt 

där i ett år. Det är en strikt, klassisk målarskola med modellmåleri 

fem dagar i veckan under det första året. Det var något jag själv 

uppskattade mycket. Det blev ett sätt att lära sig att se. 

Den klassiska skolningen och formtänkandet är fortfarande tydligt 

närvarande i dina bilder. 

– Absolut. Det finns kvar och är något jag återvänder till och 

använder mig av. Precis som många av mina kollegor arbetar 

jag efter fotografiska förlagor. Men ibland blir fotografiet i sig 

en begränsning. Det blir nödvändigt att kliva åt sidan och un-

dersöka varför någonting verkar att se ut på ett visst sätt. Hur 

det hänger ihop. Då kan det vara bra att friska upp minnet med 

att bygga stilleben som man kan röra sig runt och betrakta ur 

olika vinklar. Eller själv fotografera. Här finns en inbyggd mot-

sättning – en målning är en tvådimensionell bild, men det man 

vill gestalta har tre dimensioner. Om man då bara tittar på ett 

fotografi, tvådimensionellt, blir man väldigt begränsad. 

Använder du mest andras fotografier eller tar du egna?

– Jag använder en del hittade bilder, men har mer och mer börjat 
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– Ja och nej. Jag letar gärna upp de stora biblioteken om jag är 

ute och reser, men det är framförallt idén om ett bibliotek som 

upptar mig, säger Carl Hammoud. Vad det innehåller, att det 

teoretiskt skulle kunna innehålla hela mänsklighetens historia, 

eller som biblioteket i Babel, precis allt! Idén om kunskap, och 

idén om boken som en behållare för kunskap, kunskapen som 

finns där tillgänglig för den som vet och kan nå den. 

Det finns en stark suggestion i dina bilder som har med det här att 

göra. Som i de här dukarna vi har framför oss, med skisser på böcker, 

lutade mot varandra.

– Ja, jag har gjort flera bokhögar eller staplar tidigare, men så 

insåg jag att jag kunde ställa dem upp. Då blir de någonting helt 

annat, nästan som karaktärer eller figurer. De är sköra och står 

inte stadigt, men de är tillsammans och har hjälp av varandra. 

När jag höll på med det här kom jag att tänka på en utställning 

med Giorgio Morandis bilder som jag såg i New York för ett par 

år sedan. Hur hans små vaser och vardagliga föremål påminde 

mig om mänskliga gestalter. 

Skörheten du pratar om finns verkligen i Morandis bilder. Hans 

måleri framstår som en ganska självklar referens.

– Ja, definitivt, säger Carl Hammoud. Det finns en ömsint 

omsorg i hur han behandlar de här objekten, som dessutom ofta 

inte har någon funktion alls, eftersom han byggde dem själv. 

Att konst handlar om att se är ett lika trivialt som sant konstaterande. 

Konstnärer har i alla tider sett och fäst blicken på någonting annat 

och försökt att förmedla det.

– Det jag ser och upptäcker hos Morandi, eller andra konstnärer 

som jag befinner mig i dialog med, letar sig in och omvandlas 

till någonting nytt i mitt eget måleri. 

– Jag skall hämta några utskrifter av två verk som kommer att 

How to Open a Book

2020

akvarell

18x26 cm
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lånas in till utställningen i Stenahallen, säger Carl Hammoud 

och försvinner in i den inre delen av ateljén. 

– Framförallt den här från 2013, som heter Camouflage, anknyter 

en hel del till det vi talade om tidigare. Det är en stor målning, 

175×250 cm. För mig beskriver den idén om kunskapens tillgäng-

lighet och det som hindrar oss från att nå den. 

Målningen avbildar sex böcker och häften i varierande tjock-

lek, staplade ovanpå varandra inuti en genomskinlig, försluten 

plastpåse. 

– Jag ville hitta ett sätt att gestalta förhållandet mellan kunskap 

och tillgänglighet och såg av en slump en bild av en hög med 

telefonkataloger som låg slängda i en genomskinlig plastpåse. 

Det var som om bitarna föll på plats. Jag såg plötsligt hur plast-

påsen blev hindret för det som låg där, synligt men oåtkomligt. 

Plastpåsen som camouflage. 

Titlarna är viktiga i dina arbeten. Hur går du tillväga?

– Jag brukar ibland skriva upp titlar eller formuleringar som på 

något vis intresserar mig eller inte lämnar mig i fred, men i 90 

procent av fallen kommer titlarna samtidigt som målningarna. 

Den andra bilden du har tagit fram, vad heter den? Den ser ut att 

avbilda museimontrar, kanske från något naturhistoriskt museum.

– Det är precis vad det är. Jag kommer inte riktigt ihåg från 

vilket europeiskt naturhistoriskt museum den fotografiska för-

lagan är hämtad. Målningen heter Past Present Future. Här ville 

jag framförallt gestalta idén om museet som ett slags kärl för 

kunskap. Museets uppdrag att förvalta både nutidens historia 

och det förflutna för framtiden. Det blir som ett uppehåll i tiden 

när man befinner sig på ett museum. 

Museet som ett slags tidsficka menar du? Men dina montrar är tömda 

på innehåll. Vad betyder det? 

Camouflage (II)

2013

olja på duk

45x50 cm
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– I den fotografiska förlagan fanns det föremål som jag sedan 

exkluderade ur bilden. 

Vad är det som händer när du exkluderar? 

– En bra fråga. Jag har använt uttrycket visuell tystnad vid 

något tillfälle. Man tar bort bruset och oljudet runtomkring och 

låter en tanke få vara en tanke. Skalar bort det som är överflö-

digt. Att förenkla är det svåraste. Förr fick jag ofta frågan varför 

jag inte hade några figurer med i mina målningar. Det är litet 

samma sak. Då skulle frågan om vilka de var, vad de gjorde där, 

genast infinna sig. Och det var inte det jag var intresserad av att 

undersöka. Hela idén om ett museum är dessutom en mänsklig 

konstruktion. Vi har hittat på ett sätt att förhålla oss till historien 

och det som inte syns, eller verkar borttaget, väcker tankar om 

vilken historia det är som berättas. 

Det finns ofta en intressant pendling mellan kaos och ordning i dina 

bilder. Vad bottnar det i?

– När jag under en period har gestaltat kaotiska motiv av olika 

slag vill jag alltid tillbaka till det som är lugnare och mer kontrol-

lerat, säger Carl Hammoud. Det är väl någon sorts självporträtt 

på sätt och vis. Jag tänker på världen som ganska kaotisk, även 

om det går att förstå och se sambanden mellan vissa delar. 

Apropå kaos, ordning och systematik. Din arbetsprocess är metodisk 

och strikt. Du har skapat ett regelverk som du har ålagt dig att följa. 

Hur ser en arbetsdag ut?

– Förr jobbade jag alltid i tolvtimmarspass. Jag kom till ateljén 

vid sju på morgonen och gick aldrig därifrån förrän runt sju på 

kvällen. Numera, sedan min dotter föddes, är dagarna inte riktigt 

lika långa, men de följer fortfarande samma mönster. Jag delar in 

dagen i olika moment och börjar alltid med att arbeta på papper. 

Skriver, tecknar eller målar kanske akvarell. Därefter övergår jag 

till skulpturarbete och modellbyggande. Efter lunch målar jag i 

olja. Det kräver mer tid och själva processen är kladdig. På det 

viset vet jag att kan slutföra det jag har bestämt mig för att göra. 

Det är en logisk ordning – det ömtåliga pappersarbetet först. 

Det låter ungefär som en väl planerad matlagning där ingredien-

serna och arbetsmomenten läggs till i rätt ordning. Det är lätt att se de 

metodiska och strukturerade dragen även i dina bilder.

– Jag har ett ganska stort behov av att kontrollera min tillvaro. 

På gott och ont. Man får också acceptera vem man är. Jag mår 

bäst när jag har de här strikta rutinerna. Jag ser det framförallt 

som ett sätt att ge mig själv mer tid. Jag behöver aldrig fundera 

över vad jag skall göra, eftersom jag redan på förhand vet hur 

dagen skall se ut, när olika saker kommer att ske. Jag slipper att 

tänka och kan koncentrera mig på att göra. Den amerikanske 

konstnären Robert Ryman sade någon gång att han aldrig tänkte 

när han målade, bara före och efter. Det är där någonstans man 

vill vara, helt inne i processen, utan störningar utifrån. 

Urverk, klockor, tid är också återkommande i dina bilder. Du har 

gjort 12 pappersskulpturer av förenklade digitalklockor, målat ett tolv-

delat collage av en analog urtavla i akvarell. Siffran 12 tycks viktig.

– Jag tänker nog på tid som uppdelad i natt och dag, på och 

av, som ordning och kaos, litet som spegelbilder, motpoler och 

omvända versioner av varandra. 

Inom musik är siffran 12 ett centralt begrepp. Tolv toner i skalan, 

tolv takter i blues och så vidare. Som system är det självgenererande, 

en ordningsprincip som föder nya underavdelningar, nya variationer. 

Att matematik och musik är besläktade är allmänt känt. Finns musiken 

närvarande i ditt skapande på något vis?

– Jag tänker mycket på rytm, på ett musikaliskt vis, och lyssnar 

ofta på musik när jag arbetar. Jag hade tidigare en period när jag 
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Ett fungerande urverk står aldrig stilla. Det mäter  

aldrig nuet, bara den tid som nyss passerat och den  

som ska komma. Det mest värdefulla verktyget i  

ateljén är tid. Oavsett om den räcker för eftertanke 

eller enbart till handling.

Tiden i den konstnärliga processen kan mätas i  

erfarenheter. Det är penseldragen på dukarna och  

linjerna på pappren som anger de tänkbara såväl  

som de osannolika resultaten.





nästan uteslutande lyssnade på jazz, mest från 1950- och 60-talen, 

cooljazz och bebop. Det kändes som om det passade mitt sätt 

arbeta, som om de rytmiska förskjutningarna och kasten kor-

responderade med gestaltningen av ordning och kaos. Jazzen var 

dessutom okänd mark, det var ingenting som jag hade lyssnat på 

eller kommit i kontakt med tidigare. Det fanns inget sentimentalt 

förhållande till uttrycket, ingen nostalgi. 

Det rytmiska och känslan för timing går verkligen att se i många av 

dina arbeten, inte minst i alla målningar med olika stolsmotiv. En av 

dem finns också med som förlaga i Ruben Östlunds film The Square. 

Hur kom du in på det spåret?

 – Den första målningen, Destroy Restore, är från 2011, säger 

Carl Hammoud. Motivet hittade jag i en bild på nätet från en 

översvämmad skola i Polen, där man hade burit ut alla möbler 

och slängt dem i en stor hög. När jag såg bilden tyckte jag att den 

visade läget mellan katastrofen och återuppbyggnaden. Sedan 

började jag att fördjupa mig i själva stolarna. De har mycket ka-

raktär och kan se väldigt mänskliga ut. När de låg där med benen 

i vädret var det litet som att se en skalbagge som hamnat på rygg 

eller en sköldpadda. De väckte medkänsla. Några år senare, 2013, 

gjorde jag den målning som är min största hittills, The Protest. 

Förlagan kommer från Chile, ett fotografi taget i samband med 

studentprotesterna där. Det visar en gigantisk pyramid av stolar, 

nästan som en skulptur, på baksidan av vad som verkar vara en 

skolbyggnad. Jag vet inte om det var en politisk handling, en 

barrikad eller en lek. Men för mig anknöt det jag såg i bilden till 

de frågeställningar om kunskap och tillgänglighet som upptagit 

mig så länge. Man kan projicera rätt mycket på en enkel stol.

Du sade att det är din största målning hittills?

 – Ja, den är 350 cm hög och 300 cm bred. Vi har talat om 

Octavia #1

2018

blyerts på papper

40x35 cm

Octavia #5

2018

blyerts på papper

40x35 cm
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att eventuellt ha med den på utställningen i Göteborg. Så små-

ningom, ungefär fyra år senare, lånade Ruben Östlund den när 

han spelade in filmen The Square. Man ser egentligen inte själva 

målningen, utan främst den hög av stolar som de byggde upp 

med målningen som förlaga. När jag var nere och hälsade på i 

studion fotograferade jag av stolshögen som de hade byggt upp 

och gjorde en hel serie nya målningar efter fotografiet av den 

pyramid de hade skapat med min ursprungliga målning som 

förlaga! Det finns en rundgång där som tilltalar mig, en lek. 

– Jag har tittat ganska mycket på den amerikanska teveserien 

The Twilight Zone från 1950- och 60-talen. Jag är väldigt förtjust i 

den typen av mysterier, tankeknutar och illusionstrick. Det finns 

rätt mycket att hämta där, sådant som inte bara är underhållning 

utan säger en hel del om olika mänskliga beteenden och tillstånd. 

Steget därifrån till Hitchcocks genomtänkta detaljer och utstuderade 

känslomanipulationer är inte heller så långt. Vad är det som fångar dig 

där? Ett av dina verk, Acrophobia, från 2010, hämtar sin inspiration 

från filmen Vertigo, eller Studie i brott som den heter på svenska. 

– Under en period tittade jag mycket på olika Hitchcockfil-

mer och det finns en scen i Studie i brott där huvudpersonens 

höjdskräck skall förmedlas. Det gestaltas genom att en kamera 

åker upp längs trappschaktet samtidigt som man zoomar in. 

Det som händer är att bilden ser ut att dras ut i djupet. Det var 

första gången någonsin som den tekniken användes. Dolly zoom 

kallas den. Jag tänkte att det borde gå att skapa samma känsla i 

måleri och gjorde en hel del efterforskningar kring olika visuella 

effekter och trick. 

– Ganska snart dök idén om stereoskop och stereografiska bilder 

upp. Jag gjorde en stereoskopisk diptyk som man skall titta på 

genom ett spegelpar. Jag började med att bygga en modell efter Modell i papper efter stillbild från Hitchcocks Vertigo, 2010
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Stumble #8

2017

olja på duk

45x50 cm

Time and Again

2020

akvarell i 12 delar

150x 180 cm
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en stillbild av trappschaktet från filmen. Jag har den någon-

stans här. 

Carl Hammoud går och hämtar en exakt kopia av trappan, 

byggd i papper. Även i denna miniatyrversion blir svindelkäns-

lan omedelbart påtaglig. 

– När jag hade gjort modellen fotograferade jag den, ur samma 

vinkel som i filmen, men i två versioner. Som om man hade sett 

den med ett öga i taget. Man rör bara litet på kameran – eller 

modellen. När man sedan tittar på det genom ett spegelpar blir 

det en tredimensionell bild. Jag har målningarna här, men det 

krävs en installation för att det skall fungera. Det måste vara 

minst fyra meter mellan dem. Det var väldigt kul att komma 

på och att jobba med. Den typen av optiska effekter roar mig. 

Du leker även med perspektiv. I några av dina verk lämnar du central- 

perspektivet och flyktpunkten, och använder i stället ett isometriskt 

perspektiv, med enbart parallella linjer. Det är vanligt i till exempel 

japansk konst, där det har använts under tusentals år. 

– Jag lyssnade på ett program där David Hockney talade om 

just det här. Han menade att de i Japan och Kina, där det också 

förekommer, var fullt medvetna om centralperspektivet, men 

att de valde att måla saker så som man upplever dem. Ibland 

krävs det bara en liten förändring av ens optiska fokus för att 

någonting helt nytt skall uppenbaras.
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