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STENASTIF TELSENS KULTURSTIPENDIUM 1996–2020

FÖRORD 

sten a olssons stiftelse för forskning och kul-
tur är en viktig aktör i svenskt kulturliv. Kulturstipendiet 
ger förstås uppmärksamhet och synlighet åt konstnärer och 
kulturutövare, men utmärkelsen ger också mottagaren helt 
unika möjligheter att ägna sig åt nyproduktion. Under de 
senaste 25 åren har stiftelsen delat ut ett stort antal stipendier 
till utövare inom konst, musik, teater, dans, litteratur, design 
och scenografi. Inom konst och form innebär utmärkelsen 
en alldeles särskild förmån – tack vare ett långt och nära 
samarbete mellan stiftelsen och Göteborgs konstmuseum 
får konstnärerna visa sina arbeten i en separat utställning på 
museet. Inför presentationen uppmuntras de att ta tillfället 
i akt att prova nya metoder och ägna sig åt fördjupning och 
utveckling inom sitt konstnärskap. På detta vis blir stipendiet 
också en gåva till publiken som får ta del av både skicklighet 
och nytänkande. 

När stiftelsen nu firar 25 år med en jubileumsutställning på 
Göteborgs konstmuseum, är det också ett tillfälle att se bakåt 
i stipendiets historia. Namnlistorna över de konstnärer som 
genom åren erhållit utmärkelsen innehåller många av Sveriges 
mest betydande konstutövare runt sekelskiftet 2000 – urvalet 
motsvarar samtidskonstens framkant under perioden. Stenastif-
telsens stipendium har blivit en institution som i sin egen rätt är 
delaktig i att mejsla fram den svenska konstens samtidshistoria. 
Varje år köper stiftelsen också in verk av respektive stipendiat, 
och har på det viset byggt upp en helt unik samling av måleri, 
skulptur, fotografi, design och konsthantverk. 
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FÖRORD

Med utställningen Mot en annan värld – Stenastiftelsens kultur-
stipendium 1996–2020 bjuder stiftelsen på en större jubileums-
presentation, utöver den som visar årets stipendiat på Göteborgs 
konstmuseum. Det blir ett generöst urval av konstverk – här 
samsas måleri, skulptur och textil med fotografi, video och in-
stallationer, materialbaserat arbete med mer konceptuella verk 
och rumsskapande byggen. Skilda metoder, material, uttryck och 
syften ger en omväxlande bild av konstlivets utveckling under 
de senaste 25 åren. Dessutom är ett antal av de verk som ingår 
särskilt framtagna för denna utställning. Stiftelsens stöd fortsät-
ter därmed att bidra till att vi kan presentera unika upplevelser 
av det senaste inom samtida konst på Göteborgs konstmuseum.

Ett varmt tack till Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och 
Kultur, för ett lika inspirerande som frikostigt samarbete med 
Göteborgs konstmuseum. Stort tack till Magnus af Petersens, 
curator till 2021 års jubileumsutställning, för ett intressant ur-
val av konstnärskap och en utställningstematik som engagerar. 
Slutligen en dånande fanfar till alla stipendiater genom tiderna, 
vilkas gärningar vi nu får anledning att återigen hylla under 
detta guldkantade jubileumsår.

PATRIK S TEORN

Museichef
Göteborgs konstmuseum  



6 MOT EN ANNAN VÄRLD 
STENASTIF TELSENS KULTURSTIPENDIUM
Text: Magnus af Petersens

under tjugofem års tid har Stenastiftelsen delat ut stipen-
dier till välförtjänta konstnärer. Förutom den uppmuntran och 
det stöd som stipendiet ger, har man också köpt verk av stipen-
diaterna. Idag speglar denna samling, och de tjugofem åren av 
stipendieutdelning, en svensk konsthistoria. 1996, då stipendiet 
började delas ut, hade den stora debatten om postmodernism 
ebbat ut och snarare än att ersättas av någon ny -ism kom det 
till intet förpliktigande »samtida konst« att användas allt oftare. 
»Samtida konst« är inte en teoretiskt eller stilistiskt samlande 
term, det säger egentligen bara att konsten är skapad i ungefär 
samma tid som den som uttalar orden. Det kan uppfattas som 
riktningslöst men man kan också se det som en frihet – att det 
finns många sätt att förhålla sig till konst och att det ena inte 
behöver utesluta det andra. Några har argumenterat för att viss 
konst är mer samtida än annan, som må vara gjord samtidigt. 
Då lägger man en värdering i begreppet och menar att samtida 
betyder något i stil med »relevant«. 
Därmed inte sagt att konsten kring 1996 och därefter stått stilla, 
saknat nya idéer eller uttryck. Men det tycks som om flera tenden-
ser och intressen samexisterade. Ett av de mest ambitiösa försöken 
att ändå formulera en teori och en ny hållning till konsten, med 
utgångspunkt i vad som hände i tidens konst, var begreppet relatio-
nell estetik, lanserat av den franske curatorn och skribenten Nicolas 
Bourriaud i boken med samma namn, första gången publicerad 
1998. Han beskrev det som en konst som utgick från helheten 

STENASTIF TELSENS KULTURSTIPENDIUM 1996–2020



 7av mänskliga relationer och den sociala kontext konsten verkade 
i – och betraktar ofta publiken som deltagare och medskapare av 
konstverket. Men vid sidan av denna konceptuellt rotade konst 
har konstnärer fortsatt att utveckla måleri, skulptur, fotografi, 
film, installationer och alla möjliga andra medier, efter andra 
idéer. När man blickar tillbaka på tjugofem års stipendiater kan 
man lätt se en mängd olika förhållningsätt till konst; vad konst 
kan vara, göra eller handla om. De olika sätt att se på konst som 
avlöst varandra behöver inte vara oförenliga med varandra och 
kan snarare lägga lager på lager av sätt att se, förstå och uppskatta 
konsten på. 

Den här utställningen är huvudsakligen fördelad i tre rum, 
med undantag för några verk som placerats utanför dessa. Vart 
och ett av de tre rummen är tänkta att samla verk som kan 
anses spegla olika förhållningssätt till konsten, med visuella 
eller tematiska släktskap. Man kunde naturligtvis gjort många 
andra grupperingar och skapat andra sorters möten och dragit 
andra röda trådar mellan olika konstnärer och verk. 

MOT EN ANNAN VÄRLD





KONS TEN I S IN SAM T ID

SK APANDE PROCESSER, MATERIALENS L IV, L AGER AV T ID, SPÅR

KONS TNÄREN SOM EN SK APARE AV NYA VÄRLDAR

 

E TAGE 

1

2

3



10 E TAGE 1

KONSTEN I SIN SAMTID 

många konstnärer använder konsten för att undersöka och 
belysa frågor i tiden, frågor som de kan närma sig på andra sätt 
än till exempel nyhetsmedia. Intresset och engagemanget i sin 
samtid kan ta sig helt olika uttryck, från speglande reportage till 
spekulationer, från det personliga till det politiska – och även visa 
hur dessa sfärer hänger samman. Under 1960- och 70-talen blev 
mycket konst tydligare politiskt engagerad. Konceptkonsten som 
då växte fram var dels en reaktion mot konstmarknadens tendens 
att göra konsten till en vara och betonade även idéer och innehåll 
framför färg och form. Det har hävdats att text blev det viktigaste 
konstnärliga mediet. Men många andra medier utforskades; hap-
penings, performance, film och video. Det öppnade möjligheter, 
inte minst för ett berättande innehåll, som sedan dess använts och 
utvecklats. Feminismen anlade ett kritiskt perspektiv på vad som 
betraktats som etablerade sanningar inom både konsthistorien 
och samhället i stort. En kritisk granskning visar att konsten inte 
bara är tidlös utan starkt färgad av rådande idéer och normer, 
vilka förändras över tid. Dörrar öppnades; konst kunde handla 
om vad man uppfattade som angeläget här och nu – och uttryckas 
på nya sätt. Engagemanget i samtiden, och historien, eftersom 
konsten inte längre behöver vara tidlös, har fortsatt vara viktigt 
för många konstnärer. De använder konsten till berättande, ofta 
för att synliggöra och lyfta fram röster och erfarenheter som inte 
hörts, personliga eller representerande kollektiva identiteter som 
tidigare osynliggjorts. Eftersom konsten har tillgång till så många 
språk behöver det inte alls vara didaktiskt.

E TAGE 1



 11jörgen svenssons målningar liknar broderade bonader med 
ordstäv som »Egen härd är guld värd«, liknande dem han såg 
i köken i Skoghall där han växte upp. Men vad som ser ut som 
broderi och tråd är i själva verket akrylfärg som har tryckts ut 
på duken med en kanyl – som en påminnelse om det utbredda 
drogmissbruk som också var en del av 1970-talets Skoghall och 
folkhemmets sönderfall. De gamla fraserna som prydde bonader 
av detta slag och som skulle skapa trivsel och trygghet, men 
också uppfostra, är i en av Jörgen Svenssons målningar utbytta 
mot: CIA, INTERPOL, FBI (2007). Världen förändras.

Jörgens Svensson har även agerat utanför de traditionella konst-
närsrollerna, som rådgivare till Margot Wallström när hon var 
kulturminister och som curator och museiman. Hans konst kret-
sar ofta kring makt och politik, även kulturpolitik – som i hans 
pjäser för radioteater. Han arbetar i många olika media, och har 
även flera gånger skapat iscensatta situationer snarare än fysiska 
verk för utställningsrum. I utställningen Public Safety (2000) var 
han curator men också konstnär. Hans bidrag till utställningen, 
som ägde rum i Skoghall, var att bjuda in två nordamerikanska 
poliser som patrullerade gatorna iförda sina amerikanska uni-
former. De hade naturligtvis inte någon befogenhet att utföra 
något verkligt polisarbete i Sverige. De flesta hade säkert sett 
liknande poliser i tevefilmer och kanske framstod de lika mycket 
som filmstjärnor, välbekanta men overkliga. Men verket ställde 
också frågor om usa:s roll som världspolis och om den ameri-
kanska populärkulturens globala närvaro.

Många göteborgare minns också Jörgen Svenssons kärleksfulla 
drift med konstmuseets pampiga fasad då han lät sätta upp den 
stora texten PIZZERIA tvärs över. 

KONSTEN I SIN SAMTID



12 ida-lovisa rudolfsson arbetar med textila collage. Hon är en 
historieberättare som väver samman dröm och verklighet. Hennes 
konst kan också fungera som illustrationer, som i hennes barnbok 
Efter stormen (2020). Det är ofta vardagliga men på en gång laddade 
scener, ett slags magisk skurbänksrealism. I The World as I Knew It, 
Part 2 (2016) står en man med ryggsäck nära kanten av vad som ser 
ut som ett kollapsat golv eller en veranda i trä, blickande ut över 
en stor gul rymd. På hans axel sitter en arapapegoja; en exotisk 
fågel som förekommer i flera av konstnärens verk. Det är en främ-
mande fågel på våra breddgrader, som i vanliga fall är vingklippt, 
tämjd, men som i Rudolfssons verk Desert Cloud, Parrot Wind 
(2017), kan ses flyga högt bland molnen.  Ett propellerplan rör 
sig i motsatt riktning. Skuggan av planet dyker upp på marken 
i At The Bend in The River Where the Old Tree Grows (2018). På så 
sätt vävs en berättelse där några aktörer rör sig mellan olika verk. 
Men handlingen är undflyende och betraktarens fantasi får gott 
om spelrum.

I andra verk syns trädkojor och tält, platser där barn kan dröm-
ma om att de är på väg ut i stora världen, trots att de inte är så 
långt hemifrån. Hus är omgivna av stubbar efter nedhuggna 
träd. Det vilar något ödsligt över dem, en känsla av ensamhet, 
som vingklippta drömmar. Hennes val av material och teknik 
förenar innehåll och uttryck: textil förknippas lätt med hemmets 
sfär och med kläder vi bär, det är mjukt och intimt. Att sy är 
också förknippat med att laga, att vårda. 

axel karlsson rixon har arbetat med ett flertal fotografiska se-
rier som utgår från porträttet – med referenser till såväl konstnärliga 
traditioner som dokumentär och reportage. Karlsson Rixons arbete 
kretsar ofta kring makt och har rötter i feminism och queerteori. 

E TAGE 1



 13Serien Turismer (1989) hör till Karlsson Rixons tidigaste verk. 
Här blickar fotografen in i kameran, avbildad i olika miljöer, 
som ett slags tidiga selfies. Men fotografierna är montage, vilket 
konstnären inte ansträngt sig för att dölja – det arrangerade och 
iscensatta motsäger fotografins traditionella anspråk på san-
ning. Den bild av landet som turisten får är ju sällan sann. 2016 
doktorerade Karlsson Rixon med en avhandling i fotografisk 
gestaltning: »Queer Community through Photographic Acts« 
som undersöker hur fotografi kan användas som både media 
och handling för att skapa gemenskaper.

Nakenakt (2018) är en relativt ny serie vars titel och motiv re-
fererar till en klassisk konsthistorisk genre. Modellen och konst-
nären är samma person som står stadigt och möter kamerans 
och betraktarens blick. En dansare, Mar Fjell, klänger sig fast 
vid konstnärens kropp. Sammanflätade är det nästan svårt att 
se vilken kropp som hör till vem, och det kan uppfattas som ett 
slags symbios, rent av som upplösning av individen, vilket kan 
ske i en relation, samtidigt som en sådan tolkning motsägs av 
konstnärens fasta blick. Nakenakt presenteras dels som en serie 
ramade fotografier, dels som en fotobok med en text av förfat-
taren och poeten Mara Lee. Fotoboken är en av det fotografiska 
mediets viktigaste presentationsformer. 

henrik håkanssons konst rör sig i gränslandet mellan kultur 
och natur. Att skilja mellan natur och kultur är i själva verket 
inte så enkelt. Viljan att markera distinktioner som begrep-
pen natur–kultur och djur–människa är uttryck för, har varit 
seglivade. Håkansson lyfter i stället fram olika arters habitat 
och språk och övriga sätt att kommunicera. I den era vi kallar 
Antropocen, finns det knappast någon ursprunglig natur som 
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14 inte är påverkad av människans framfart. Henrik Håkansson, 
som fick ett internationellt genombrott på Venedigbiennalen 
redan 1997, är en föregångare för det engagemang för naturen 
och klimatet som idag genomsyrar så mycket av samhällsdebat-
ten och konsten. I den Nordiska Paviljongen skapade Håkans-
son en idealisk miljö för fjärilar. Fjärilarna som han odlat fram, 
tillhörde kända arter som historiskt varit vanliga i området och 
verket var ett försök att etablera dem igen. 

Håkansson har i flera utställningar skapat habitat för olika 
arter i utställningsrummet. Hans arbeten har ofta karaktären 
av vetenskapliga experiment eller observationer. Den tekniska 
utrustning som används för observation, dokumentation och 
utställning, som övervakningskameror, projektorer etcetera, blir 
ofta del av verket, och visar hur människans bristfälliga percep-
tion kan förstärkas, samtidigt som den relativiseras; den värld 
människans sinnen kan uppfatta är inte en objektiv, »sann« värld. 
Hans verk har också referenser till konst och musik. Så har han 
till exempel gjort skivinspelningar och organiserat konserter 
med fåglars sång. 

E TAGE 1
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CIA , IN TERPOL , FBI  (2006)
akryl på duk

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Peter Claesson

©Jörgen Svensson/BUS 2021

JÖRGEN SVENSSON



FOUR AMERICAN POL ICEMEN  (2017)
akryl på duk
Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou
©Jörgen Svensson/BUS 2021
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BERGSVAK TEN  (2017)
akryl på duk

I konstnärens ägo
foto Hendrik Zeitel

©Jörgen Svensson/BUS 2021

JÖRGEN SVENSSON



NÅGR A FÄRGER  (2017)
akryl på duk
I konstnärens ägo
foto Hendrik Zeitel
©Jörgen Svensson/BUS 2021
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POR TR A I T OF A TREE  (2020)
broderi, textilfärg, applikation

I privat ägo
foto Hendrik Zeitel

©Ida-Lovisa Rudolfsson /BUS 2021

IDA-LOVISA RUDOLFSSON



AT THE BEND IN THE R IVER WHERE THE OLD TREE GROWS  (2018)
broderi, textilfärg, applikation
I privat ägo
foto Hendrik Zeitel
©Ida-Lovisa Rudolfsson /BUS 2021
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DESER T CLOUD, PARROT WIND  (2017)
broderi, textilfärg, applikation

I privat ägo
foto Hendrik Zeitel

©Ida-Lovisa Rudolfsson /BUS 2021

IDA-LOVISA RUDOLFSSON



THE WORLD AS I  K NE W I T I I  (2016)
broderi, textilfärg, applikation
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Hendrik Zeitel
©Ida-Lovisa Rudolfsson /BUS 2021
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TURISMER  (1989)
färgfotografi, C-print

Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou

©A. Karlsson Rixon

A XEL K ARLSSON RIXON



TURISMER  (1989)
färgfotografi, C-print
Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou
©A. Karlsson Rixon
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NAKENAK T #09  (2018)
Karlsson Rixon feat. Mar Fjell

fotografisk serie
I konstnärens ägo

foto A. Karlsson Rixon
©A. Karlsson Rixon

NAKENAK T #10  (2018)
Karlsson Rixon feat. Mar Fjell

fotografisk serie
I konstnärens ägo

foto A. Karlsson Rixon
©A. Karlsson Rixon

A XEL K ARLSSON RIXON



NAKENAK T #11  (2018)
Karlsson Rixon feat. Mar Fjell
fotografisk serie
I konstnärens ägo
foto A. Karlsson Rixon
©A. Karlsson Rixon

NAKENAK T #12  (2018)
Karlsson Rixon feat. Mar Fjell
fotografisk serie
I konstnärens ägo
foto A. Karlsson Rixon
©A. Karlsson Rixon
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JULY 14 , 2020  (2020)
Foto Henrik Håkansson

©Henrik Håkansson/BUS 2021

HENRIK HÅK ANSSON



JULY 14 , 2020  (2020)
Foto Henrik Håkansson
©Henrik Håkansson/BUS 2021
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HENRIK HÅK ANSSON



JUNE 3 2010.12.45.28  (2010/2011)
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Peter Claesson
©Henrik Håkansson/BUS 2021

JUNE 3 2010.12.46.07  (2010/2011)
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Peter Claesson
©Henrik Håkansson/BUS 2021

A PA IN T ING OF A TREE  (Fagus sylvatica) (Acer saccharum).
Installationsbild
©Henrik Håkansson/BUS 2021

KONSTEN I SIN SAMTID



32 E TAGE 2

SK APANDE PROCESSER, MATERIALENS L IV,
L AGER AV T ID, SPÅR 

materialens inneboende kvaliteter får en aktiv roll 
i skapandet av verken och kan ses som betydelsebärande, inte 
bara estetiskt utan även för de associationer de framkallar. Den 
konstnärliga processen får i detta förhållningssätt en mer fram-
trädande roll. Om man på 1960- och 70-talen kunde tala om en 
»linguistic turn« inom filosofi och socialvetenskap, i konsten 
motsvarat av konceptkonsten, så talar många idag om en »ma-
terial turn« och »nymaterialism«, som snarare än att vara en 
återgång till historiska förhållningssätt visar att distinktionen 
mellan material och idé, eller kropp och själ, om man så vill, 
kan ifrågasättas. Som en del av detta har intresset för hantverk 
vuxit inom samtidskonsten. Material som textil och lera och 
traditionella tekniker tas i bruk. Den traderade hantverkskun-
skapen kombineras med det konceptuella och experimentella. 

Att bearbeta ett material för att ur det skapa ett konstverk har 
liknats vid alkemi – ett lågt material, som bly, förvandlas till 
guld. Transformationer, från ett tillstånd till ett annat, är i själva 
verket något som sakta pågår i alla material. Det är processer 
som ibland är snabba, ibland geologiskt långsamma. Lager av 
tid finns nedbäddat i materialen. Allt fler betraktar biosfären 
som ett kretslopp där allt; det organiska och det icke-organiska, 
ja livet självt, är sammanflätat i ett symbiotiskt nätverk. 

E TAGE 2



 33jenny magnusson gör skulpturala installationer, ofta med 
funna objekt som hon förvandlar i mötet med andra former och 
material – och med rummen där de visas. Överblivna, bortkas-
tade brädbitar, stålrör och gamla skåp, tejp och delar av ting tas 
till vara och upphöjs till konst. Snarare än att omforma tingen 
lägger hon dem sida vid sida i omsorgsfulla arrangemang. De 
skulpturala kvaliteterna hos ett stenblock vid en byggarbetsplats 
som konstnären dagligen cyklade förbi, blir i museirummet 
synliga även för dem med ett mindre uppmärksamt öga. Och 
kanske kan betraktaren även tänka på stenens historia och 
förändrade funktion? De nya möten som uppstår mellan de 
vardagliga tingen rymmer ibland humor och överraskningar. 
Och som betraktare blir man lätt en del av verken då man rör 
sig runt dem. Att Jenny Magnusson visat sin konst på en scen 
för modern dans (Weld) kan därför tyckas logiskt. Travade 
brädor, fragment av upp-och-nedvända möbler och andra ting 
kan vila i en vansklig balansakt. De kan ibland tyckas vara på 
väg någonstans. Det finns en insikt om hur allt är beroende av 
sin omgivning och sitt sammanhang, något som länge förne-
kades inom konsten, där man ville visa konstverken som om 
de vore eviga, i vita tomma rum, avskurna från allt som var 
»utanför verket«. 

katarina andersson målar lager på lager i äggoljetempera. 
Abstrakta former och färger tycks växa fram på duken och näs-
tan sväva. Trots de relativt reducerade formerna och färgerna, 
lockar målningarna till ett långsamt, rent av meditativt be-
traktande. Frånvaron av distraktioner inspirerar till en skärpt 
uppmärksamhet där nyanser i färger, toner och ljus uppdagas. 

SK APANDE PROCESSER, MATERIALENS LIV, L AGER AV T ID, SPÅR



34 Likt fotografier i ett framkallningsbad träder bilderna sakta 
fram. Man behöver bara ge dem lite tid.

Även de mindre målningarna har ett slags destillerad intensitet 
och manar till stillhet och koncentration. De kommer bäst till 
sin rätt med en relativt stor yta vägg kring sig.

Den »rent« abstrakta konsten har sedan början av 1900-talet 
utövats av konstnärer på vitt skilda sätt och med olika mål. För 
konstnärer som Hilma af Klint, Kazimir Malevich och Piet Mon-
drian – och Katarina Andersson –  har den abstrakta konsten 
andliga dimensioner. 

andreas eriksson förenar det visuella med det konceptuella, 
det materiellt taktila med ett undersökande av konstens medel och 
förutsättningar. Han experimenterar gärna med hur färgen läggs 
på en duk – och med själva dukens, eller andra underlags, kvaliteter. 
Så har han till exempel målat eller penslat med lacknafta på frigolit, 
vilket resulterar i att frigoliten löses upp så att penseldragen tar bort 
istället för att lägga till – för att sedan gjuta av resultatet, så att det 
negativa rummet som penseldragen skapat i frigoliten, åter blir form. 

Hans experimentella konstnärliga process har lett till att många 
verk som han ansåg misslyckade blivit kasserade. Men i vissa såg 
han ett parti, en del av målningen som han tyckte var intressant 
och sedan några år tillbaka har han börjat skära ut dessa delar, 
»Cut outs«, fragment av målningar, sparat dem, och har nu även 
börjat visa dem ramade. 

Han har ett känsligt och nyfiket öga, och han är fascinerad av 
de färger och former som finns i naturen där han bor och arbetar; 
årstider, toner och skiftningar i ljus. I Floodplain (2015) är naturen 
antydd, en molnig himmel över gröna, grå och ockra färgfält, 
och i mitten en mer intensivt gul liten form. Oljefärgen är tunt 
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 35pålagd och ser nästan ut som akvarell, med tydliga penseldrag i 
olika riktningar, lite som ett lapptäcke. 

Hans vävar är gjorda av professionella vävare efter hans för-
lagor och i dialog mellan Andreas Eriksson och vävarna. Han 
bestämde sig tidigt för att inte färga vävarna utan istället välja 
lin som har olika nyanser och strukturer beroende på ursprung, 
ålder, bearbetning och andra faktorer.  

kent lindfors. Trots att hans måleri har gått från realism mot 
abstraktion är det fortfarande inspirerat av och hämtar motiv 
från platserna där han vistas mest; Göteborg och Extremadura i 
Spanien. Han återkommer ofta till samma motiv, men liksom för 
Herakleitos är floden, eller Älven, aldrig densamma. I många av 
Lindfors målningar har arbetet pågått under flera år. Han målar 
med tempera som torkar fort så att nya lager snabbt kan läggas 
på. I Flykten (2003–2004) tycks ett virrvarr av linjer och färgfält 
virvla runt. Streck, linjer och märken som ibland blir förestäl-
lande, ibland tycks helt abstrakta, och över detta, ett par halvt 
transparenta färgfält, som moln, i gult. Målningen är inspirerad 
av historien om det spanska helgonet Juan de la Cruz ś flykt från 
klostret i Toledo – som syns i övre delen av målningen. När ett 
element i det till synes abstrakta är identifierat är det lättare att 
finna flera. Det kaotiska klarnar. Flykten kan vara fylld av skräck 
men också innebära frihet. 

hilda hellström arbetar med skulptur och reliefer, och intres-
serar sig särskilt för gjutprocesser och olika materials transfor-
mationer, men också för deras metaforiska betydelser, hur deras 
historia laddar dem med mening. Även processer över längre tider, 
som studeras inom arkeologi och geologi, är inspirationskällor. 
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36 Som avgångsarbete vid Royal College of Art i London gjorde 
hon till exempel skålar av radioaktiv lera från kärnkraftsolyckans 
Fukushima.  Hilda Hellström har även ett intresse för hantverk 
och design. Urnor återkommer både som skulptur och som motiv 
i relief, eller snarare nedsänkt, utsparat i vad som liknar en 15 
cm djup målning. Framför det vägghängda verket står två urnor 
med samma form som de i reliefen. De är bara urnor till den 
yttre formen eftersom de ser ut att vara solida, så att de inte kan 
fungera som kärl. De är inte heller drejade utan gjutna. I gjut-
processen kan olika lager blandas och bilda skikt och mönster 
som konstnären inte har full kontroll över. Dessa variationer 
som materialen själva och slumpen tillför, bejakas av konstnären. 

 Fritt på golvet, som en skulptur, står en form med samma 
mått som den vägghängda reliefen. Den har motiv som liknar 
fossiler. »Fossilbildning eller förstening innebär alltså ett utbyte 
av substans, det vill säga en fysikalisk-kemisk omvandling av 
material.«, enligt Wikipedia.  

Reflecting on the contemplated (2017) är en skulptur som har 
formen av ett rätblock, och liknar en skulptursockel, med lager 
av olika material, som sediment i olika färger synliga utmed 
dess sidor. De olika materialen formar också bilder; en flicka, en 
snäcka, några redskap. 
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FR ÅN ATEL JÉN  (2021)
foto Patrik Elgström
©Jenny Magnusson

JENNY MAGNUSSON



FR ÅN ATEL JÉN  (2021)
foto Patrik Elgström
©Jenny Magnusson
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S TENEN  (2021)
I konstnärens ägo

foto Patrik Elgström
©Jenny Magnusson

JENNY MAGNUSSON



S TENEN  (2021)
I konstnärens ägo
foto Patrik Elgström
©Jenny Magnusson
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K IASM  (2009–2011)
äggoljetempera på linneduk

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Gerry Johansson

©Katarina Andersson/BUS 2021

K ATARINA ANDERSSON



K IASM  (2009–2011) och DAGR AR  (2009–2011)
installationsbild Galleri Magnus Åklundh
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
respektive Björkholmen Gallery
foto Gerry Johansson.
©Katarina Andersson/BUS 2021
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NÄR A DE T AVL ÄGSNA  (2012–2014)
äggoljetempera på linneduk
Norrköpings konstmuseum

foto Gerry Johansson
©Katarina Andersson/BUS 2021

K ATARINA ANDERSSON



DRÖM  (2013–2014)
äggoljetempera på linneduk
I privat ägo
foto Gerry Johansson
©Katarina Andersson/BUS 2021
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ANDRE AS ERIKSSON

TE X TURE MAPPING  (2019–2020) 
fragment av målningar, akryl, olja, äggoljetempera på duk, monterat på pannå 

I konstnärens ägo 
foto Emma Krantz 

Skissernas Museum 
©Andreas Eriksson/BUS 2021



TE X TURE MAPPING
detalj
I konstnärens ägo
foto Emma Krantz
Skissernas Museum
©Andreas Eriksson/BUS 2021
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L IDKÖPING  (2016–2017) 
vävnad på lin 

I konstnärens ägo 
Courtesy konstnären och Neugerriemschneider, Berlin 

foto Jens Ziehe, Berlin
©Andreas Eriksson/BUS 2021

ANDRE AS ERIKSSON



L IDKÖPING , detalj 
Courtesy konstnären och Neugerriemschneider, Berlin,
foto Jens Ziehe, Berlin 
©Andreas Eriksson/BUS 2021
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FLYK TEN  (2003–2004) 
blandteknik på papper 

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
foto Peter Claesson 

©Kent Lindfors/BUS 2021

KENT LINDFORS



BYGGNADEN OCH ÄLVEN (DEN ÄR S IN EGEN VÄRLD)  (1994–2000)
tempera på masonit
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Hossein Sehatlou
©Kent Lindfors/BUS 2021
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KENT LINDFORS

ÄLVEN I  (2010–2015)
tempera på pannå

Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou

©Kent Lindfors/BUS 2021



NED MOT COMPOS TEL A  (utan år)
tempera på duk
Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou
©Kent Lindfors/BUS 2021
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HILDA HELLSTRÖM

RENOVAT ION I I  ( WI TH ONE FOOT IN THE WATER) (2021)
jesmonite

I konstnärens ägo
foto Hilda Hellström

Courtesy konstnären
©Hilda Hellström/BUS 2021



NIGHT V IS I T (2019),  REFLEC T ING ON THE CON TEMPL ATED  (2017)
jesmonite
I konstnärens ägo
foto Jonas Ingerstedt
Courtesy Jonas Ingerstedt och Berg Gallery
©Hilda Hellström/BUS 2021
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FR ANS OF ASSIS I (NEGAT IVE /POSI T IVE)  (2020)
jesmonite

I konstnärens ägo
foto Hilda Hellström

Courtesy konstnären
©Hilda Hellström/BUS 2021

HILDA HELLSTRÖM



RENOVAT ION I (DIATOMITE) (2021)
jesmonite
I konstnärens ägo
foto Hilda Hellström
Courtesy konstnären
©Hilda Hellström/BUS 2021
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58 E TAGE 3

KONSTNÄREN SOM EN SK APARE 
AV NYA VÄRLDAR 

samtidigt som det finns konstnärer som vill använda konsten 
för att få oss att se världen, så kan konsten också vara en plats 
för att bygga nya världar. Det behöver inte ses som en verklig-
hetsflykt; såväl det utopiska som det dystopiska är också politiskt. 
Konsten är ett fält där man kan experimentera och spekulera. Här 
ges möjligheter till ett mer kreativt sätt att föreställa sig världen. 
Konsten kan också synliggöra det osynliga; det inre; drömmar 
och mardrömmar, fantasier och parallella världar. Bilder formar 
vår uppfattning av verkligheten, och i förlängningen formas 
också verkligheten av bilder. 

Upplevelsen av att något välbekant samtidigt är främmande 
beskrevs av Freud som »kuslig«. Det tyska ordet »unheimlich« är 
mer mångbottnat då det anspelar på hemmet, »o-hem-lik«, som 
beskriver en känsla av främlingskap. Freuds begrepp inspirerade 
surrealisterna och fångar än idag de tvetydiga och märkliga värl-
dar som konsten både kan spegla och skapa. I antikens Grekland 
ansågs det tragiska dramat, som låter oss uppleva starka känslor 
genom att se de hemskaste, mörkaste sidorna av människan och 
livet, kunna åstadkomma ett slags själslig rening; »katharsis«. 
Genom att tala om våra trauman upprepar vi dem, men vi gör 
dem samtidigt till berättelse eller bild – och som sådana är de 
lättare att hantera. Och bilder som upprepas, som återkommer 
i nya konstellationer, kan uppfattas som en besatthet men också 
förstås som en bearbetning av ett trauma. 
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 59lotta antonssons konstnärskap tar avstamp i fotografin. Med 
rötter i ett konceptuellt och feministiskt perspektiv undersöker 
hon bilder som hon med tillägg i form av text eller collage, för-
ändrar betydelsen av. I en pågående serie arbeten använder hon 
sig av existerande bilder från böcker, tidskrifter och modemagasin 
från 1970-talets Östtyskland, som Das Magazine. Det är fotogra-
fier av idealiserade kvinnliga fotomodeller, ibland lättklädda, de 
kan komma från reklam för olika skönhetsprodukter eller vara 
från motsvarigheter till den amerikanska Playboy, en tidning 
som gjorde anspråk på att vara modern och liberal, men som 
idag framstår som djupt rotad i en konservativ kvinnosyn, där 
kvinnan blir ett objekt att konsumeras av män. Jämfört med 
dagens internetpornografi framstår bilderna av de lättklädda 
kvinnorna ändå som relativt oskyldiga.

Från 2008 har Lotta Antonsson också inkorporerat olika funna 
objekt som snäckor och drivved i sina bilder och ibland också 
visat dem som skulptur på socklar. Det är material som hon, som 
uppvuxen vid västkusten, har en relation till. Snäckornas estetiska 
kvaliteter med sina perfekta former, pryder i fotografierna kvin-
nornas ansikten och kroppar, men kan också täcka deras munnar 
och ögon på ett sätt som suddar ut deras identitet och symboliskt 
även deras tal, deras röster. Snäckor, liksom papper, kan vara sköra 
men ändå finnas kvar efter tusentals år. Den pärlemorskimrande 
insidan av snäckor liknar silver, vilket för Lotta Antonsson är 
förknippat med det analoga fotografi hon arbetar med, som i 
silvergelatin-printar. Andra material, som speglar och ametister, 
intresserar henne också för att hon kan associera dem till fotografi. 
Ametist är en lila halvädelsten, en mineral som ändrar färg vid 
höga temperaturer. Den används också inom spiritualismen, där 
den anses ha en lugnande effekt och stärka intellektet.
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60 mandana moghaddam. Flera av Mandana Moghaddams 
verk kretsar kring isolering och främlingskap, känslor hon kan 
gestalta med metaforer. Som i filmen The Silence (2017) där en 
ung kvinna hoppar ner i en simbassäng, medan en mängd männ-
iskor står uppradade utmed bassängkanten och tyst ser på, till 
synes helt oberörda. När kvinnan är under vattnet hörs ett sorl 
av röster, men så snart hon är över ytan är allt tyst. Hon sjunker 
ner under ytan igen och rösterna återkommer. Uppe igen för 
att hämta andan blickar hon ut över alla de tysta, stillsamma 
människorna på bassängkanten. Deras tomma ansikten blir en 
kontrast mot kvinnan i vattnet, vars ansiktsuttryck speglar oro 
och förvirring. Att ta språnget, ut i vattnet, i det främmande 
elementet är här ett existentiellt val. 

Underlandet (2014) är en serie reliefer uppbyggda av speglar 
och vad som ser ut som kristaller i vackra, kalejdoskopiska for-
mationer. Vissa har ofärgat spegelglas, andra är i starka färger. 
De kan påminna om kyrkfönster, eller islamisk ornamentik. 
Som betraktare kan man plötsligt se sig själv och det omgivande 
rummet, reflekterat, upplösta i fragment. 

jonas dahlbergs Untitled (Horizontal sliding) (2000) är en 
svartvit film som visar en obruten kameraåkning genom öds-
liga rum med dörröppningar mot andra lika tomma rum. Ka-
meran tycks glida obehindrat genom väggar och fortsätter i en 
sömlös loop, vilket ger det hela en overklig, spöklik karaktär. I 
nära anslutning till projektionen står en skulptur i form av en 
cirkelformad arkitekturmodell. I dess mitt har en roterande 
kamera filmat videon. Den cirkelformade modellen påminner 
om Benthams berömda plan för ett fängelse där fångarna kan 
vara ständigt övervakade, utan att själva kunna se sin övervakare. 
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 61Dahlberg studerade arkitektur innan han studerade konst och 
han har i sitt konstnärskap återkommit till byggda miljöer; inte-
riörer, fasader, offentliga rum och städer. Hans vinnande förslag 
till ett minnesmärke för dem som mördades i terroristattacken 
på Utöya har väckt stor uppmärksamhet, trots att det inte kom 
att realiseras. 

I serien Bird (2015) är de tre fotografierna av våra vanligaste 
trädgårdsfåglar knivskarpa. Med kamerans teleobjektiv kommer 
betraktaren så nära fåglarna att även dessa framstår som overkliga. 
De är också fotograferade i en miljö som konstnären, liksom de 
flesta fågelfotografer, har skapat, med fågelmatare och sittpinne 
för att locka dem. Gränsen mellan verklighet och fiktion, mellan 
det naturliga och det konstruerade, blir utmanad och osäkrad. 

I jens fänges måleri tycks drömmar och minnen samsas – 
vissa figurer och motiv återkommer med små variationer i flera 
målningar, så som minnen och drömmar gärna gör, där den 
linjära tiden är upphävd och allt existerar samtidigt. De bjärta 
pastellfärgerna i hans tidigare måleri har på senare år ersatts av 
mer mättade och dämpade färger. Hard Luck Store II (2006) visar 
en fasad med ett skyltfönster på en gata. Perspektivet är brant, 
färgerna är starka och enhetligt pålagda i fält utan skuggor eller 
skiftningar i textur. Ett färgfält på fasaden är helt rektangulärt 
och bryter alltså mot det branta perspektivet, vilket innebär att 
det på fasaden sett framifrån, skulle vara format som en romb. 
I skyltfönstret lyser ensamt vad som ser ut att vara en slipad 
diamant, stor som en knytnäve. Den kunde knappast vara äkta – 
kanske antyds det även av titeln, Hard Luck Store, otursbutik. De 
stora färgfälten ger bilden abstrakta kvaliteter och en platthet; 
trots perspektivet. Det kunde vara en teaterkuliss. 
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62 Flera av Fänges senare målningar består av sammanfogade delar, 
figursågade detaljer, ibland i avvikande material från sitt underlag. 
De tar på så sätt ett litet kort kliv ut i rummet, blir ett slags reliefer, 
collage eller assemblage. Gränsen mellan bild och objekt rubbas 
en aning. Han har även gått åt andra hållet, låtit målningen bli 
en del av väggen, i form av en tapet. Här återkommer de skeva 
perspektiven och märkliga trompe l’oeil effekterna – där en tapet 
kan föreställa en vägg med tavlor, på vilken verkliga målningar 
hänger. I hans bilder tycks även tyngdlagen upphävd, vad som är 
upp och ned är osäkert (vilket också är ett naturligt resultat av att 
han arbetar med målningarna på golvet). Trots att Fänge i första 
hand är målare och kanske tecknare, så har vissa motiv tagit klivet 
fullt ut i rummet och blivit skulptur, som en vattenpipa bestående 
av travat porslin – en bräcklig balansakt. Såväl vattenpipan som 
kaffe- och tekannan kan ge associationer till det som är stimule-
rande, sinnesförhöjande och utvidgande – liksom konst.

nathalie djurberg och hans berg har samarbetat sedan 
2004, Nathalie Djurberg gör det visuella, stop-motion leranima-
tioner och skulpturer, ofta de som används i filmerna, medan 
Hans Berg skapar den suggestiva musiken. Leran är sådan som 
barn leker med; färgad »plastellina« eller »play-do« och lerani-
mationerna för genast tankarna till barnprogrammens värld. Men 
liksom i somliga sagor finns det också mycket mörker. Begär och 
rädslor får skena iväg bortom kontroll. Burleska, fulla av humor 
men också laddade med erotik och förbjudna fantasier. Deras 
filmer lockar till många jämförelser med psykologins intresse 
för sexualitet, trauma och undanträngning. 

I Delights of an Undirected Mind (2016) förvandlas flickans sov-
rum till en feberdröm där bananer, gurkor, en bläckfisk i svart 
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latex, en hungrig varg i nattlinne och andra djur hånglar, leker 
och äter, ibland nästan av varandra. En matador med avslöjande 
trånga byxor spetsar en tårta med sin värja. Allt till ett hetsigt, 
hypnotiskt techno-beat. Är det flickans sexuella uppvaknande som 
gör allt erotiskt laddat, skräckblandat och lustfyllt? I skulptur-
installationen Some Boundry Transgressed (2016) ligger en mängd 
färgglada föremål, som skulle kunna vara leksaker, utspridda på 
en lång plattform. Det ser ut som om figurerna i filmen klivit ut 
i rummet; bananer och gurkor med näsor och munnar, ballonger 
och seriefigurliknande möss. De tycks locka till lek; betraktaren 
kan lätt leva sig in i den värld konstnärerna öppnar upp.



LOT TA ANTONSSON

A VERY YOUNG WOMAN UNDER THE INFLUENCE (NUMBER 2)  (1998–2000)
C-Print

Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou

©Lotta Antonsson
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LOT TA ANTONSSON

Installationsbild från Stenahallen 2017
foto Hossein Sehatlou

©Lotta Antonsson
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X ANADU I  (2016)
Ditone Archival Pigment Print
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Peter Claesson
©Lotta Antonsson



MANDANA MOGHADDAM

THE S ILENCE , filmstill från videoverk (2017)
Courtesy of the artist

foto Mandana Moghaddam
©Mandana Moghaddam/BUS 2021
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THE S ILENCE , filmstill från videoverk (2017)
Courtesy of the artist
foto Mandana Moghaddam
©Mandana Moghaddam/BUS 2021



MANDANA MOGHADDAM

UNDERL ANDE T  (2014)
reliefer i glas

Courtesy of the artist
foto Pegah Abdollahi och Negar Yaghmaeian

©Mandana Moghaddam/BUS 2021
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UNDERL ANDE T (2014) detalj
reliefer i glas
Courtesy of the artist
foto Pegah Abdollahi och Negar Yaghmaeian
©Mandana Moghaddam/BUS 2021



JONAS DAHLBERG

UN T I TLED (HORIZON TAL SL IDING/ VER T ICAL SL IDING)  installationsbild 2000
Pontevedra Biennale

Courtesy of the artist and Gallerie Nordenhake
©Jonas Dahlberg/BUS 2021
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JONAS DAHLBERG

UN T I TLED (HORIZON TAL SL IDING)  (2000)
filmstill från videoverk

Borås Konstmuseum
Courtesy of the artist and Gallerie Nordenhake

©Jonas Dahlberg/BUS 2021
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BIRD  (2015)
installationsbild
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Carl Henrik Tillberg
©Jonas Dahlberg/BUS 2021



JENS FÄNGE

HARD LUCK S TORE  (2000)
olja på duk

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Peter Claesson

©Jens Fänge/BUS 2021
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HANS CHRIS T IAN ANDERSEN  (1998)
olja på duk
Göteborgs konstmuseum
foto Hossein Sehatlou
©Jens Fänge/BUS 2021



JENS FÄNGE

INSIGNIA  (2020)
olja i vinyl på textil och pannå

I privat ägo,
foto Nora Bencivenni & Felix Berg/Galleri Magnus Karlsson

©Jens Fänge/BUS 2021
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SULK ING P INK ROOM  (2021)
assemblage: olja, vinylfärg, tyg på pannå
Galleri Magnus Karlsson
foto Nora Bencivenni & Felix Berg/Galleri Magnus Karlsson
©Jens Fänge/BUS 2021



NATHALIE DJURBERG & HANS BERG

DEL IGHTS OF AN UNDIREC TED MIND #06  (2016)
filmstill från video

Courtesy konstnärerna, Gió Marconi, Milano, Lisson Gallery, London, 
Tanya Bonakdar Gallery, New York

©Nathalie Djurberg & Hans Berg/BUS 2021

DEL IGHTS OF AN UNDIREC TED MIND #07  (2016)
filmstill från video

Courtesy konstnärerna, Gió Marconi, Milano, Lisson Gallery, London, 
Tanya Bonakdar Gallery, New York
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DEL IGHTS OF AN UNDIREC TED MIND #08  (2016)
filmstill från video
Courtesy konstnärerna, Gió Marconi, Milano, Lisson Gallery, London, 
Tanya Bonakdar Gallery, New York
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DEL IGHTS OF AN UNDIREC TED MIND #09  (2016)
filmstill från video
Courtesy konstnärerna, Gió Marconi, Milano, Lisson Gallery, London, 
Tanya Bonakdar Gallery, New York
©Nathalie Djurberg & Hans Berg/BUS 2021



NATHALIE DJURBERG & HANS BERG

SOME BOUNDRY TR ANSGRESSED  (2016)
skulpturinstallation

Courtesy konstnärerna, Gió Marconi, Milano
©Nathalie Djurberg & Hans Berg/BUS 2021
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BIRD  (2011)
objekt, blandteknik
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
foto Peter Claesson
©Nathalie Djurberg & Hans Berg/BUS 2021
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