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Eric Magassa

Konstnären Eric Magassa är numera baserad 
i Göteborg, men har under stora delar av sin 
uppväxt bott i Frankrike, fram!örallt i Paris. 
Han utbildade sig på Central Saint Martins 
i London och vid The Art Students League i 
New York, där han bodde och arbetade under 
sex år på "##$-talet. Hans multidisciplinära 
konstnärskap omfattar måleri, collage, foto-
gra%, %lm, skulptur och textil, men också i 
hög grad musik. I sin konst cirklar han ofta 
kring arv, minne och plats, kring rummen de 
bildar och rörelserna däremellan, och låter 
rot trådarna i såväl Sverige, Frankrike som 
Senegal och Mali bilda komplexa mönster och 
!örgreningar.

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund 
Text: Sara Michaëlsson 
Foto: Peter Claesson, Eric Magassa och David Eng
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! " " # "  $ !  % & ' ( (# &  Eric Magassa i hans ateljé i Kville-
bäcken på Hisingen har vi under våren bekantat oss med hans 
konstnärskap i den stora soloutställningen Messages from the 
Stars i konsthallen på Bohusläns museum i Uddevalla, och 
den mindre Griot, i konsthallen på kulturhuset Fyren i Kungs-
backa. Trots skillnad i format och !örutsättningar knyter de 
bägge utställningarna an till varandra. Här %nns samma 
starka och omedelbara tilltal, samma vilja att omfatta och 
omforma själva rummet, att låta !ärger, mönster, bilder och 
musik samverka till en helhet. Både i Uddevalla och Kungs-
backa ingår delar av The Lost Series – den pågående och cen-
trala serie iscensatta fotogra%er som Eric Magassa började att 
arbeta med som koncept omkring &$"'. Där avbildar han sig 
själv, kamou(erad i mönstrade tygskynken och dold bakom en 
mask, ensam, utplacerad i olika stadslandskap och urbana mil-
jöer. Unge!är hälften av bilderna är tagna i Sverige, resten är 
från andra länder och platser i världen, till exempel São Paolo, 
Detroit, Paris och Dakar. 

Eric Magassa möter oss på gården utan!ör ateljén, som lig-
ger en trappa upp. 

– Välkomna in och akta så ni inte snubblar! säger Eric 
Magassa och håller upp dörren. 

Ateljén består av två angränsande rum och är fylld, från golv 
till tak, med arbetsmaterial och !öremål som verkar hämtade 
från de mest skilda sammanhang. På en hylla står en liten ele-
fant i rosa plast, lutade mot en vägg olika afrikanska masker, på 
golvet en stor congastrumma, i ett av !önstren små träskulp-
turer, på ett arbetsbord högar av textilier och !ärgade papper, 
därunder skymtar ett collage under arbete. I ena hörnet i det 
inre rummet %nns en bågnande bokhylla med konstböcker, men 
också annan litteratur, en skivspelare och en stor vinylsamling. 
Mellan ett par golvhögtalare står en so)a där vi slår oss ner, 
bland kuddar med starka !ärger och distinkta mönster. Eric 
Magassa lägger genast på en skiva – ett John Coltrane album 
med inspelningar från "#'*, More Lasting than Bronze. 

Hur länge har du haft din ateljé här? Och vilken betydelse har 
den i ditt arbete!

– Det är nog +orton år sedan jag (yttade hit, säger Eric Magassa. 
Men från början hyrde jag bara det ena rummet. Nu är det bägge 
rummen plus ett överfullt !örråd. 

– När jag kom tillbaka till Sverige från USA hade jag !örst en 
lokal i Majorna, där jag också bor. Men jag upptäckte att jag 
behövde skapa en viss distans mellan hemmiljö, vardagsliv och 
arbetet i ateljén. För(ytta mig. Låta tankarna vara i fred. Jag 
har nog alltid trivts i zoner som ligger litet i utkanten, även om 
området har !örändrats mycket sedan jag kom hit.

– Ateljén är på sätt och vis ens hjärta, hem och själ. Den 
representerar allt det man !örsöker greppa och samla ihop. 
Den innehåller olika lager av tankar, ting, känslor och idéer, 
som årsringar nästan. Det relativa kaos som råder just nu är en 
fas som så småningom kommer att avlösas av en period när jag 
rensar, städar, sorterar. Och kanske !år jag just i den processen 
plötsligt fatt i något som legat dolt, och väntat på att bli upp-
täckt. Det är här ingredienserna %nns, beståndsdelarna i det 
som senare destilleras och koncentreras till en !ärg, en klang, 
en bild. Själva kärnan. Så även om ateljén !år, och måste, inne-

Samlingsskivan More 
Lasting than Bronze, 
med inspelningar 
)orda i Van Gelder 
Studio i Hackensack, 
New Jersey, gavs ut 
*örsta gången +,-.. På 
skivan medverkar bland 
andra Red Garland, 
Donald Byrd, Earl May 
och Paul Chambers.
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hålla en myriad av spår, är just det kaoset !örutsättningen !ör 
den renodling som sker i ett senare skede. Och !örstås händer 
det något när saker rent konkret !ör(yttas från ateljén, be%n-
ner sig i nya rum, nya sammanhang.

Dina egna "ör#yttningar mellan länder, språkområden, 
platser och kulturer, hur har det påverkat ditt konstnärskap 
tror du!

– Enormt mycket. Jag tror att det är !örst på senare år som jag verk-
ligen har börjat !örstå de olika delarna, hur viktig min historia och 
mina erfarenheter är. Hur det manifesteras i det som intresserar 
mig i konsten. Om jag !örsöker urskilja tidiga samband och spår 
mellan det jag gör idag och det jag ägnat mig åt i tidig ålder eller 
som ung, kan jag se ett tydligt intresse !ör rum, !ör stämningar. 
Det är komplext att vara människa, man kan känna sig som en 
främling i en stad, en kultur eller ett sammanhang oavsett vad 
man har !ör bakgrund. Men har man dessutom det här med annat 
språk och att i det Sverige som var då, växa upp med en svart 
pappa, skapar det nog en extra känslighet !ör de rum du träder 
in i. Det där är något jag har bråkat och stångats med på olika 
vis. Den fundamentala orättvisan i att vissa människor kan gå in 
i rum och bara självklart vara sig själva, utan att ens re(ektera 
över det, medan jag ofta har känt att jag har varit tvungen att 
ikläda mig olika roller !ör att !å tillträde. Det är !örstås en kom-
plicerad fråga med (era bottnar, men när man diskuterar det kan 
man ofta enas kring att klass är en faktor, men kanske inte ser 
att hud!ärg är ytterligare ett lager. Så hur rum gestaltar sig, olika 
rums stämningar och energier har upptagit mig större delen av 
mitt liv. Och staden i sig, med alla de lager den innehåller. Hur 
de olika kulturerna och personligheterna samsas om utrymmet. 
Rummen och !ör(yttningarna – det som möjliggör att man !år 
syn på både olikheter och likheter. En ny%kenhet på andra, ett 
!örsök att !örstå mig själv i mötet med andra människor.

Din dubbla erfarenhet av Paris och Göteborg måste betyda 
mycket i det sammanhanget. Vilka år i ditt liv rör det sig om!

– Mina !öräldrar trä)ades i Paris, men när jag skulle !ödas åkte 
min mamma tillbaka till Sverige, så jag är !ödd i Linköping "#*&, 
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där mina mor!öräldrar bodde just då. Min uppväxt är präglad 
av att i olika omgångar (ytta mellan Sverige och Frankrike. När 
jag väl var !ödd åkte vi genast tillbaka till Frankrike, men sedan 
(yttade vi till Sverige igen när jag var två, och bodde på Krok-
slätts studenthem. Det var en viktig period och en känsla av 
gemenskap. Där fanns hela världen i någon sorts mikroupplaga. 
Mina vänner var från Chile, Uruguay, Finland, Nederländerna, 
Indonesien, Polen, Brasilien, Guinea och många länder därtill. 
Jag kände mig hemma – alla hade antingen en !örälder från ett 
annat land eller bägge. Sedan återvände vi till Frankrike när jag 
var åtta och bodde där tills jag var femton. Min mamma hade 
!ått jobb på ,-./, som öppnade sitt !örsta varuhus i Paris vid 
den tiden. Vi bodde i utkanterna av nittonde arrondissementet, 
ett arbetarkvarter, men jag gick i Svenska skolan som ligger i 
sjuttonde arrondissementet, ett av de rika, %na kvarteren. De 
resor jag under sju års tid dagligen 0orde med tunnelbanan, 
tror jag är fröet till mycket av det jag gör idag. För(yttning-
arna mellan de helt skilda världar skolan och mina hemkvarter 
representerade, lärde mig att upptäcka staden på ett annat sätt, 
se arkitekturens betydelse och påverkan på stadsrummet, se 
människornas rörelser, de olika villkoren som satte sin prägel 
på områdena. Jag lärde mig att läsa tecknen, detaljerna som 
avslöjade var man befann sig. Jag hade två liv, men de vänner 
som var viktiga !ör mig fanns i hemkvarteren. Jag pratade (y-
tande franska. 

– Det var också då musiken och hörlurarna på allvar blev en 
integrerad och oumbärlig del av mitt liv. Det började med en 
Walkman i åtta-nioårsåldern, sedan fortsatte det med alla steg 
i utvecklingen från bärbara cd-spelare över olika generationer 
i-pods och så vidare. Jag går fortfarande aldrig ut utan hörlurar, 
det vore som att gå utan skor!

– Det %nns en metrostation som heter Stalingrad där jag 
bytte linje och där tågen går ovan jord en sträcka innan de 
!örsvinner ner igen. Då åker man igenom artonde arrondisse-
mentet, ett mångkulturellt område som då var väldigt fattigt 
och enormt präglat av gra1ti och hip hop-kultur. Musiken i 
kombination med alla visuella intryck blev som ett soundtrack 
och den upplevelsen har nog påverkat mig mycket. Jag har ett 

Griot, collage ./.+



157156 Stenastiftelsen Årsbok 2022 Eric Magassa

behov av att sätta saker i rörelse – vilket kan tyckas paradoxalt 
när jag arbetar med något som är så statiskt och tvådimensio-
nellt som bild. 

Fast du använder ju musik på det sättet i dina arbeten också.  
I Messages from the Stars i Uddevalla är den verkligen en del av 
utställningen. Där hade du satt ihop ett soundtrack som "ör-
höjde och "örstärkte upplevelsen av den suggestiva, loopade 
$lmsekvens från Dakar som visades. Under hela vårt samtal 
har du dessutom varit DJ och låtit John Coltrane avlösas av 
bland andra soulstjärnan Marvin Gaye, reggaeartisten Sugar 
Minott och jazzsaxofonisterna Pharoah Sanders och James 
Moody. Vad representerar musiken "ör dig? Vilken betydelse 
har den i din konst!  

– Jag har alltid haft ett starkt musikintresse och musiken har 
också varit en gemensam kanal !ör mig och min pappa, en ord-
lös kommunikationsväg. Hans stora skivsamling bestod till nit-
tionio procent av svart, amerikansk soul. Curtis May%eld, Mar-
vin Gaye, Stevie Wonder, Nina Simone, Aretha Franklin – listan 
kan göras hur lång som helst. De husgudarna har jag vuxit upp 
med, plus en hel del fransk musik !örstås, George Brassens, 
Serge Gainsbourg och många andra. Blandat med den popu-
lärmusik som gällde just då, från och med början av "#2$-talet, 
inte minst hip hop. Allt det här har !örstås satt spår. Jag är över-
tygad om att musik i sig själv talar ett universellt språk. Man 
behöver inte kunna engelska, eller arabiska !ör den delen, !ör 
att !örstå. När musik når en på det sättet, när den omedelbart 
och utan %lter slår an en klang inom en, går det inte att värja sig. 
Den kan vara en ventil !ör både svåra och glädjefyllda känslor, 
ge tröst och skapa !örståelse. 

– Samma direkta tilltal strävar jag efter i min konst – som ett 
trumslag, en ton, ett ackord som genast trä)ar den som stiger 
in i rummet. Färg kan ha den kvaliteten, en omedelbar signal-
e)ekt. Men konstens och musikens olika rum skiljer sig åt. Jag 
letar efter den där ögonblickliga kontakten, det o!örmedlade 
utbytet. Jag började som DJ redan i tidiga tonåren, startade en 
jazzklubb när jag var nitton, arrangerade spelningar, konserter 
och så vidare. Men hittills har jag låtit det spåret löpa parallellt 

med min konst, som två olika vägar. Det har tagit tid att !örstå 
att det också är en gren av mitt konstnärskap, att det bara rör 
sig om olika sätt att uttrycka sig på. Skapa samband, samman-
hang, sätta saker i rörelse och !örbindelse med varandra, sätta 
en puls, en rytm, öppna och ge rummen nya betydelser. 

När började de visuella uttrycken bli viktiga som ett sätt att 
kommunicera med omvärlden!

– Det är en bra fråga, men inte helt lätt att svara på. Det kan 
vara svårt att veta när det ena övergår i det andra. Men jag 
tror att den tidigaste manifestationen av mitt intresse !ör !ärg 
och mönster har med kläder att göra. Ganska tidigt, och på ett 
omedvetet plan, !örstod jag att kläder kunde vara ett sätt att 
kommunicera och sända ut signaler. Min mamma, som inte 
kallar sig textilkonstnär, men som ändå på sätt och vis är det, 
lärde mig att sy och skapa mina egna kläder. Där tror jag att 
intresset !ör visuella uttrycksformer hade sin början. Litet 
senare väcktes ny%kenheten på arkitektur och %lm och efter 
3mnasiet, som jag gick här i Göteborg, arbetade jag ett år som 
assistent åt en isländsk fotograf. När jag tänkte söka till en 
fotoskola rådde han mig att istället söka till en konstutbildning, 
!ör att !å en bredare grund och (er verktyg. Så jag satte ihop en 
portfolio och sökte till Central Saint Martins i London och kom 
in. Jag visste att jag inte ville vara kvar i Göteborg. Jag kände 
mig inte hemma här, trots att jag trä)ade några av mina bästa 
vänner under 3mnasietiden. Det kändes trångt, jag upplevde 
mig som en främling. Göteborg då var också en annan stad än 
den är idag. Att ha levt och växt upp i mitt kvarter i Paris, där 
den franska kolonialhistorien var självklart närvarande, hade 
format mig. Där behövde jag aldrig !örklara någonting, det 
fanns en outtalad !örståelse. 

Du bor och studerar två år i London, men väljer att ännu en 
gång söka dig vidare och #yttar till New York. Vad var det 
som $ck dig att ta det steget!

–4Det fanns mycket i London som jag gillade och kunde knyta 
an till, inte minst musikscenen med alla dess genreblandningar, 
men jag såg det ändå som ett till!älligt stopp på vägen. Målet 
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! !!         Jag gillar skalpellens "örmåga 
att vara skarp, precis och osentimental, 
men på samma gång lekfull och ibland helt 
o"örutsägbar.

Favoritverktyg:
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och drömmen var hela tiden att komma till New York. Det hade 
det varit ända sedan jag i +orton-femtonårsåldern upptäckte 
jazzen. Alla de stora legendarerna – John Coltrane, Charlie 
Parker, Wayne Shorter, Dexter Gordon. Jag ville till Harlem 
i New York. Det var inte minst vad hip hopen 0orde med 
jazzen som !ångade mig, hur den tog jazzen vidare med sina 
samplingar. Förskjutningarna, collagetekniken, perspektivby-
tena. Där kunde jag se korrespondenser till mitt eget konstnär-
skap. Sättet att vara i dialog med det !ör(utna, att titta tillbaka, 
att använda sig av historien som ett arkivmaterial.

Så vad hände när du till slut kom till New York i tjugoårsåldern!
– Jag kände mig hemma! Första gången var nog "##&, sedan 
(yttade jag dit "##5 och bodde där i sex år. Skillnaden och kon-
trasten till livet i Göteborg var !örstås enorm. Intensiteten, rör-
ligheten, allt som pågick samtidigt dygnet runt. Jag kände en 
rörelsefrihet och kunde på ett mycket mer självklart vis koppla 
an till det som !örsiggick runt omkring mig. 

– Där och då var jag övertygad om att jag aldrig skulle (ytta 
tillbaka till Sverige. Hälsa på familj och vänner, javisst, men jag 
såg inte fram!ör mig ett liv här. Sedan !örändras livet på sätt 
man inte kan !örutse, avgörande händelser inträ)ar som ger en 
andra perspektiv. Barn, familj. Men det tog ganska lång tid att 
inse att jag inte var på till!älligt besök. 

Vad händer med konstnären Eric Magassa under de där sex 
åren!

– Jag tror att jag absorberade och tog in oerhört mycket, sam-
lade på mig intryck, berättelser, erfarenheter. Det är också en 
fas i livet, mellan &$ och 6$, när man är extremt receptiv, det 
%nns en öppenhet, man letar efter sig själv, söker efter olika 
sätt att uttrycka sig på. Min äldste son !öddes där. Det är en rik 
och stark period i mitt liv som har haft stor betydelse. 

– Paradoxen i att här i Göteborg alltid ha varit den andre – 
”Var kommer du ifrån?” Andra Lån!atan. ”Men var kommer du 
ifrån?” – också i New York mötas av behovet att de%niera vari-
från man kommer. Jag har kanske !ördelen att kunna smälta in 
i en massa olika sammanhang. I Brasilien tas jag !ör brasse, i 

New York utgick många från att jag var latino och blev närmast 
!örbannade när jag sa att jag inte pratade spanska. Det var 
intressant att å ena sidan känna sig som ett med ett samman-
hang och å andra sidan även där behöva de%niera sig som något. 

– Det jag som konstnär uppskattar allra mest med New York 
är att synen på konst är inte är så hierarkisk som här. Det är vad 
du gör som räknas. Det tycker jag har varit svårt i Sverige, det 
%nns en sorts elitism och en snävhet i perspektivet som 0ort att 
jag egentligen hela tiden vänt blicken åt andra håll. 

– Inte minst där!ör %ck det stor betydelse när jag &$"# blev 
inbjuden till 7,89/, Göteborgs internationella konstbiennal 
och skapade ett platsspeci%kt muralverk, Walking with Sha-
dows, med kopplingar till Franska tomtens koloniala historia. 
Det är klart att frågan om det postkoloniala alltid har funnits 
som ett intresse och något som jag har arbetat med på olika 
plan. Jag kan, nu när jag är äldre, urskilja och se det i ett nytt 
ljus. Men det har också funnits ett motstånd, en ovilja att låta 
mig de%nieras och sorteras in i någon sorts fack. Att !å arbeta 
och ta sig an den svenska koloniala historien var en märklig och 
stark erfarenhet. Plötsligt %ck jag jobba med något som knöt 
an till hela min personliga bakgrund. Det svenska, det franska, 
kopplingarna till Senegal och Mali. Den svenska koloniala his-
torien är gammal men ändå så ny – vi vet inte riktigt hur vi skall 
hantera den. I Frankrike är den däremot sedan länge en själv-
klar del av kulturen, så starkt närvarande i musiken, i litteratu-
ren, i %lmen, den är något man hela tiden arbetar med och mot. 

Collaget och collagetekniken är ett viktigt inslag i ditt konst-
närskap. Är det något som växer fram under åren i New York!

– Jag tror att det alltid har funnits med. Men mötet med till 
exempel Jean-Michel Basquiats konst blev betydelsefullt. 
Allra mest där!ör att jag kunde identi%era mig med och känna 
igen mig i hans sätt att kombinera musiken, orden, de starka 
!ärgerna. Sättet att använda sig av konsthistorien, de stora 
modernisterna, allt det som visuellt präglat oss, på ett omedve-
tet plan, i a1scher, vykort, omslag. När jag sedan gick tillbaka 
i tiden och upptäckte inspirationskällorna bakom, fri0orde 
det något hos mig.

0!12# ./+, curerades 
av Lisa Rosendahl. 
Biennalen hade temat 

”Part of the Labyrinth” 
och använde sig bland 
annat av Franska 
Tomten, nuvarande 
Packhusplatsen, *ör att 
berätta om Sveriges 
koloniala historia.

Jean-Michel Basquiat 
(+,3/–+,44) var 
verksam i New York 
och blev under slutet 
av +,-/-talet känd 
under pseudo nymen 
5#67, Same Old 
Shit. Han arbetade 
multi disciplinärt och 
använde sig bl a av 
musik, gra8ti och 
collage. Basquiat var 
en av de *örsta konst-
närerna med afro-
amerikanskt ursprung 
som 9ck ett genom brott 
i den internationella 
konst världen. Hans 
expressiva konst 
var konfrontativ 
och kommenterade 
verkligheten så som han 
såg den, inte minst det 
amerikanska sam hällets 
inne boende rasism.
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– Min palett har nog alltid varit !ärgstark – kanske !ör att den 
rymmer starka komplexa känslor. Sorg, ilska, frustration, orätt-
visa. Då kan jag inte arbeta i en gråskala! Om jag drar det till 
sin spets. Jag arbetar naturligtvis också ibland mycket mer mini-
malt. Men det är något med !ärg som, i bästa fall, kan fungera 
som musik. En trumvirvel, en klang, en ton som genast slås an. 

– För mig handlar konsten och collaget också om att uttrycka 
och hitta fragment av något jag bara delvis har tillgång till, men 
som %nns där – ibland dolt, ibland mer synligt. Ett arv som jag, 
vare sig jag vill det eller inte, är bärare av och som jag vill !örstå, 
undersöka. Skärvor och berättelser som jag vill ta fram i ljuset 
och !öra vidare utifrån mitt eget perspektiv. Där kommer också 
hela den muntliga berättartraditionen in. Den har varit väldigt 
närvarande under hela min uppväxt. Vuxna i min närhet, både 
inom och utan!ör familjen, !örmedlade berättelser om Afrika 
som inte utgick från ett vitt, kolonialt perspektiv och som inte 
alls liknade den historieskrivning som presenterades i skolti-
dens läroböcker. 

– Collaget gör det möjligt att komma åt det materialet, det 
som är så hårt packat och komprimerat att det krävs att man 
sliter upp ett lager !ör att kunna se vad som %nns under. 

Berätta "ör oss om arbetet med The Lost Series, fotoserien 
där du avbildar dig själv i mask i olika urbana miljöer. I vilket 
"örhållande står den till andra delar av ditt arbete!  

– För mig sammanfogar den serien på sätt och vis många av de 
bitar vi hittills har pratat om, i en enda bild. Intresset !ör att 
röra sig i staden, men även bortom, arkitekturens betydelse, 
vem stadsrummet tillhör, hur vi ser på de olika platserna och 
rummen. Vem berättar om dem? Vem skriver om dem? Vems 
blick är det vi möter? Masken är något som jag alltid har jobbat 
med. Den har funnits där både i sin konkreta fysiska form, som 
artefakt, och som osynlig, på ett psykologiskt plan. De olika 
rollerna. Collageformen. Vem är jag? Vem vill jag vara?

– Upprinnelsen var nog bland annat en frustration över 
mina egna begränsningar, en känsla av instängdhet, ett behov 
av att röra mig utan!ör ateljén, ut i verkligheten, att ta pulsen 
på staden. Jag vände på perspektivet och lät staden bli min 
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ateljé. Istället !ör att ta med mig någonting till ateljén tog jag 
med något därifrån. Masken, textilen, kameran och bilen blev 
mina redskap.

När är det du börjar jobba på det här viset!
– Som koncept !ör sju-åtta år sedan, &$"5–"'. Det kan jag se nu, i 
efterhand. Då visste jag inte riktigt vart det skulle leda, bara att 
jag var tvungen att ta mig ut från ateljén. Jag fotograferade väl-
digt mycket. Fotograferandet har hela tiden funnits med mig, 
som ett sätt att anteckna och skissa. Ta snapshots, registrera 
och sedan titta på det som ett material. Med hjälp av kamerans 
lilla titthål såg jag platserna på nya sätt. Jag började att se alla 
tecken och spår i stadsrummet som verkligt måleri, kopplade 
det till det abstrakta måleriet, fast det uppstått utifrån helt 
andra utgångspunkter och premisser. Jag blev nästan besatt 
av att se de där till!älliga, lustiga krockarna mellan arkitektur 
och andra element. Någon som till exempel !örsökt tejpa ihop 
sin trasiga !önsterruta. Jag såg bara mönster och abstrakta for-
mer överallt och läste av det som måleri. Det handlar nog både 
om en blick !ör hur repetitioner i mönster, lager och !ärg!ält 
kan skapa rytmiska (öden, vilket jag tror kan kopplas till mitt 
intresse !ör det textila materialet, men också om ett musikaliskt 
lyssnande, en !örmåga att uppfatta puls och motpuls, rytm och 
arytmi, harmoni och dissonans. De medvetna eller slumpmäs-
siga kompositionerna, symmetrierna och samman(ätningarna 
slutar aldrig att fascinera mig. 

Var tar du de här bilderna? Vilka delar av Göteborg rör du dig i!
– Bergsjön, Kortedala, Norra Biskopsgården – områden vi ofta 
uppfattar som ytterkanter av staden. Omedvetet blev det också 
platser som hade en sorts universell identi%kation. Det hade lika 
gärna kunnat vara ett område i Krakow eller São Paulo. Det var 
inget jag tänkte på då, men jag kan se det nu. Vissa av bilderna 
hade kunnat vara från vilket miljonprogram i världen som helst. 

– Senare fortsatte jag att arbeta med samma idé på andra 
platser i Sverige och utomlands. Jag tog till exempel med mig 
metoden och arbetssättet till Detroit, dit jag !ått möjlighet att 
resa på ett stipendium. Där tog jag en stor mängd bilder, både 

Sid :;<–:;=: The Lost Series, São Paolo, ./+,
Sid :;;–:;>: The Lost Series, Nimis, ./.+.
Sid :;?–:;@: The Lost Series, Faguères, ./+,.
Sid :>A–:>:: The Lost Series, Santos, ./+,.
Ovan: Installationsbild, Konsthallen, Bohusläns Museum, Uddevalla, ./..
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iscensatta, med den kamou(erade gestalten, och andra. Jag var 
egentligen bara i ateljén !ör att återhämta mig, ladda kameran 
och göra mindmaps. Annars var jag ute hela tiden, utforskade 
och registrerade stadens olika ansikten. Detroit är väldigt 
tacksamt på det sättet, där %nns både de påtagliga spåren och 
avtrycken av en stad som har gått i konkurs och spillrorna av 
det som en gång var blomstrande. Det är en hård stad, med stor 
fattigdom. Människor som lever i kapitalismens totala baksida. 
Det är också en stad där den övervägande delen av invånarna är 
av afroamerikanskt ursprung. 

De tillägg du gör, närvaron av $guren i mask och "örklädnad, 
ger bilderna andra laddningar, de skulle kunna läsas som en 
sorts motbilder!

– Ja, absolut. Gestalten blickar tillbaka på dig som betraktare. 
Vem tittar på vem? Hur talar vi om varandra? Hur talar vi om 
platserna? Det är en del av projektet. 

– Jag tycker också att själva slumpfaktorn är viktig. Det jag 
själv inte kan styra över. Vinden som tar tag i tyget, masken 
som kanske vinklas på ett nytt sätt. Det är som med collagetek-
niken. Du !år syn på något du vill sammanfoga eller lägga till 
och river eller klipper ut just det utsnittet, !ör att sedan upp-
täcka att det är baksidan som är det verkligt intressanta. Det 
där du inte visste på !örhand. Att kunna överraska sig själv är 
en av de viktigaste !örutsättningarna !ör att något skall bli bra. 
Att ha roligt.

– The Lost Series är något jag som vill fortsätta att jobba med 
över tid. Det är ett projekt som jag känner har mycket potential 
kvar, och som jag där!ör är litet !örsiktig med att de%niera i !ör 
snäva termer. Jag vet också att jag vill !ördjupa mig mer i den 
rörliga bilden med alla dess olika hybrid- och kombinationsfor-
mer. Fortsätta att koppla ihop de olika uttrycksformer jag arbe-
tar med. Rama in och låta rummen och platserna omslutas av 
!ärgerna, bilderna, pulsen och rytmen. Inte minst där!ör är jag 
oerhört glad över de möjligheter som nu öppnar sig med Stena-
stiftelsens stipendium. Det kom som en total överraskning!  

Utbildning
BCCF–EGGG The Art Students League of New 

York, New York
BCCE–BCCH Central Saint Martins – University 

of the Arts, London

Soloutställningar, urval
EGEE Var egentligen börjar någonting?, Wanås 

konst; Spells, Mini Galerie, Amsterdam; 
Messages From The Stars, Bohuslän 
museum & konsthall, Uddevalla; Griot, 
Kungsbacka konsthall

EGEB Excuse Me While I Kiss The Sky, 
Österängens konsthall, Jönköping

EGEG May The Colors Last All Night, Passagen 
Konsthall, Linköping

EGBC Talking Drum, Stora galleriet, 
Konstepidemin, Göteborg; Horizon, 
Valongo Festival, Santos; Finders Keepers 
(Losers Weepers), Skeldershus, Munka-
Ljungby; Tell Me A Tale Of Lies, Alingsås 
konsthall

EGBI Popps Packing, Detroit
EGBF Sunburns, Nevven, Göteborg
EGBH Sit In The Middle And Forget, Göteborgs 

Konst*örening

Grupputställningar, urval
EGEE Att tänka annorlunda, Luleå konsthall
EGEB Phantoms of the Commons, Tensta 

Konsthall; History’s Footnote – Marres 
– House for Contemporary Culture, 
Maastricht; Vägsjälen, Köttinspektionen, 
Uppsala; Horisont Hospitalet, 
Konstfrämjandet Uppsala

EGEG Uppsala Konstmuseum, Under samma 
regnbåge

EGBC Västerås Konstmuseum, BC–BC – En 
konsthistoria från BCBC till EGBC; GIBCA 
EGBC, Part of the Labyrinth, Franska 
tomten, Göteborg; Kosmisk kastrering, 
Gallery NTK, Prag

EGBI Modernautställningen, Med framtiden 
bakom oss. Moderna Museet, Stockholm; 
Tribute to Viborg, Viborg

EGBD Konvergenser III, Nevven, Göteborg; 
Lilla Göteborg, Raum Vollreinigung, Berlin

EGBF Object Matter, Mini Galerie, 
Amsterdam; Konvergenser II, Nevven, 
Göteborg

EGBJ Parksalongen Tombola, Göteborg; 
BK Festival, Performancefestival, 
Konstepidemin, Göteborg; Col.la.ge II, 
Mini Galerie, Amsterdam

EGBH Dear Bedfellows, Dear painting, 
Fullersta Gård, Stockholm

EGBK Col.la.ge, Mini Galerie, Amsterdam
EGBE Galleri Konstepidemin, New times new 

works, Göteborg; Parksalongen Tombola, 
Göteborg

Konstnärliga gestaltningsuppdrag
EGBC Bostadsbolaget, Norra Biskopsgården
EGBJ Bävern Busstation, Visby, Region Gotland
EGBK Röselidsskolan, Lerums kommun
EGBE Urologiska mottagningen, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Huddinge
EGBB Brottkärrsskolan, Askim, Göteborgs 

kommun
EGBG Gullbrandstorps *örskola, Halmstad 

kommun

Representerad
Moderna Museet Stockholm, Göteborgs 
konstmuseum, Västerås konstmuseum, 
Konstmuseet i Skövde, Statens konstråd, 
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, 
Stockholms läns landsting, Västerås Stad, 
Örebro kommun, Region Uppsala, Region 
Gävleborg, Linköpings kommun, Kungsbacka 
kommun, Region Halland, Hägerstensåsens 
Medborgarhus, Falkenberg kommun, Sveriges 
Allmänna Konst*örening och privata samlingar.


