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Engagemang är ett ord jag tycker återkommer i 
olika former i detta nummer. Först ut är konst-
hantverkaren Frida Fjellman som engagerats för 
att ta fram årets andra SAK Edition och gör det 
med The troubled bear, en björn synbart stabil i 
sin uppresta kroppshydda men med ett uttryck 
som vittnar om en sund skepsis eller är det ett 
nyfiket sökande efter möjliga utvägar?
Att vara engagerad i SAK får också en lång och 
trogen dimension i Elisabeth Björks arbete som, 
efter att ha pågått i hela tjugofem år, nu avslutas. 
Det är Elisabeth som haft kontinuerlig kontakt 
med medlemmarna under dessa år och hanterat 
en oändlig mängd frågor om allt från konstnär-
liga tekniker till hur lotteriet går till. Jag vill var-
mt tacka Elisabeth för hennes arbete i SAK och 
önskar henne allt gott inför framtiden. Elisa-
beth har berättat att den enskilt vanligaste fråg-

an under ett kvarts sekel har varit: När kommer 
årsboken? Vilket föranleder mig att berätta att 
årets bok Ingångar och utvägar. Samlade samtal 
i SAK 2010-2015 bör ha landat i era brevlådor 
i början av maj! Det är en sammanställning av 
de senaste sex årens samtal om konst som jag 
haft förmånen att ha med tjugonio konstnärer 
och fjorton medlemmar som engagerats i SAK 
under dessa år.
I detta nummer får vi också prov på olika slags 
engagemang för konsten genom Moa Höglunds 
text om att vara ung konstnär och appropriera 
verk ur konsthistorien. Clara Axner har inter-
vjuat initiativtagarna till ett projekt i Uppsala 
där nyanlända flyktingar ska få möjlighet att för 
en stund lämna transitboendet och skapa verk 
tillsammans med andra. 
Och ordföranden i SAK Björn Springfeldt har 

skrivit om det äventyr som ett livslångt engage-
mang för konsten innebär. 

Trevlig sommar! 
Jennie Fahlström, Intendent
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Djuren har huvudrollen i Frida Fjellmans skulp-
turala värld när hon arbetar i glas eller stengods. 
En stadig björn står på bakbenen och vädrar 
möjligheter trots en alltigenom tvivlande blick. 
En älskad hund ligger lekfullt på rygg och ser ut 
att njuta av hur det »kittlar dödsskönt i kistan» 
efter nyligen avslutad måltid. Men även en liten 
hopkrupen mullvad, placerad på en puffig sam-
metskudde, har funnit tillfällig ro i en annars 
utsatt position där rovdjuren tar vad de vill ha. 
Det är med oerhörd detaljrikedom och taktilitet 
som konsthantverkaren Frida Fjellman (född 
1971) skildrar djur och natur som verkliga av-
bildningar men också som symboler för det vi 
människor kallar kultur. Om funktionalismens 
minimalistiska inverkan på konsthantverket i 
Sverige, om att gestalta det vi tycker om utan 
att det blir vulgärt och om hur motiv ofta blir 

bedömda innan de verkligen betraktas samtalar 
vi om innan det tidskrävande arbetet med att 
bränna och glasera brunbjörnarna tar vid. 
Utbildad på Konstfacks avdelning för glas och 
keramik har hon numera också många gestalt-
ningsuppdrag där hennes färgade glas sätter of-
fentliga byggnader i nya tillstånd med nästan 
viktlösa formationer som intar luftrummet. 
Till SAK har Frida Fjellman arbetat fram The 
troubled bear som från början var tänkt i mjölk-
paketstorlek men som växte i takt med arbetet 
till en klart mer respektingivande version. Det 
är något med blicken och pälsen som fångar min 
uppmärksamhet. Blicken är som titeln anger 
bekymrad men även djurets kroppsspråk vittnar 
om ett slags allomfattande undran trots den sta-
diga djurkroppen. En ruggigt kall dag i mars be-
ger jag mig till Frida Fjellmans ateljé i Axelsberg
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utanför Stockholm där hon kan sitta ostörd. En 
längtan hon haft sedan den tävlingsinriktade 
tiden på Konstfack där alla, studenter och lärare, 
såg vartenda moment i framtagandet av ett nytt 
verk. 

Under 2015 kunde besökare på Eskilstuna mu-
seum och Gustavsbergs konsthall se utställning-
en I huvudet på Frida Fjellman. En blodröd 
matta och tunga röda draperier var den visu-
ella basen i ett rum där flertalet djur i stengods 
fanns utplacerade. Djurens poser påminde om 
och förstärkte också mänskliga tillstånd el-
ler rörelsemönster som att krypa ihop, nyfiket 
sträcka på sig eller oro i blick. Bakgrunden till 
utställningen var en inspirationsresa till Japan 
som oväntat förvandlades till en skräckresa. En 
bild som förföljt Frida sedan resan är en scen ur 
filmen The Shining där hotellets hissdörrar snart 
viker undan för den stora mängd blod som till 
slut forsar ut i korridoren. Men även om resan 

var utgångspunkten så var utställningen också 
ett tydligt exempel på hur Frida arbetar med 
konsthantverk och rumslighet för en hel berät-
telse där djuren på sina podier spelade en slags 
roller i det drama som denna gång utspelade sig 
i huvudet på Frida. 

– Utställningen hade sin utgångspunkt i att jag 
fick ett stipendium för att resa till Japan och det 
skulle bli utställningsmaterial. Men det blev en 
mardrömshistoria med jordbävningar, tsunamis 
och katastrofen i Fukushima och 17 000 män-
niskor som dog. Det var väldigt mörkt när jag 
tänkte tillbaka på den misslyckade inspirations-
resan där dånen från jordbävningen slog runt i 
mitt huvud. Min bild av mig var att jag skulle 
kunna stå stadigt om något hemskt hände men 
så var det inte. Vi kunde inte ta oss till vårt hem 
i Tokyo för hela staden blev stillastående på gru-
nd av jordskalvet och det som följer efter ett 
sådant. Det var gasbränder och rök och dome-

dagsstämning. Vi fick bo hos några främlingar 
vi träffade i tumultet i väntan på besked om 
vad som egentligen hänt och det var omkring 
tre jordbävningar i timmen under två dygn. Vi 
kunde också följa hur kärnkraftverket 20 mil 
bort var en härdsmälta och vi ville bara få bort 
vår dotter från detta område. Samtidigt kände 
vi ju flera Tokyobor som inte hade någon an-
nanstans att ta vägen. De var ståndaktiga och 
stannade kvar. Vi kunde inte ta oss hem utan 
kom till Thailand och var svårt påverkade. Det 
var otäckt. Jag kom inte förbi denna upplevelse 
och tänkte också på hissen i filmen och det fick 
bli min bas.

En naturkatastrof som den du upplevde i Japan 
går ju inte att jämföra med konstnärliga miss-
lyckanden men jag ser paralleller i din syn på att 
vända ett misslyckande, som din inspirationsresa 
blev, till en kraftfull utställning. Varför är det vik-
tigt att berätta om misslyckanden i din praktik? 
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– Jag har varit noga med att ta upp kriserna, det 
som känns svårt och hur man kan lösa problem 
i mina bildvisningar för studenter. Om jag kan 
lära andra att inte upprepa mina misstag med 
exempelvis monteringar av utsmyckningar kan 
det vara bra att dela med sig. Dels för att alla 
misslyckas någon gång och dels för att man kan 
göra något åt det som gått fel. 

Ser du någon likhet eller skillnad i attityden till 
arbetet som blivande konsthantverkare hos dina 
studenter jämfört med din egen tid som student? 
– Likheten är väl den generella ångesten och 
skräcken för att misslyckas. När jag gjorde mitt 
ex-jobb var mitt enda mål att överleva och då 
har jag alltid ganska lågt ställda mål. Jag gjorde 
en rymddräkt, en glasklänning med hjälm och 
stövlar, det blev som min rustning för fram-
tiden. Det blev bra. 

Är skräcken att misslyckas kopplad till den externa 
bedömningen? 
– Ja. Att bli offentlig förnedrad kanske. 

Om vi vänder på det, vad är höjden av lycka för 
dig som konsthantverkare?
– Jag tycker det känns väldigt roligt att arbeta 
med rum och utställningar och den senaste på 
Gustavsberg kändes bra för den lyckades jag 
jobba med helt kontrollerat. Att jag även hade 
de okontrollerbara delarna under kontroll och 
det ingav en slags lyckokänsla av att jag kan det 
här. Och att jag kunde lita på att även om jag 
kände mig osäker så kände jag tillit till mig själv 
och min process. 

Hur kommer det sig att du började med konst-
hantverk?
– Det var nog för att jag tecknade kroki som 
tonåring och tänkte att jag skulle hålla på med 
något sådant. Sedan började jag på en folkhög-

skola där jag hade en bra lärare som hette In-
ger Persson som arbetat som formgivare på 
Rörstrand. Vi kom varandra väldigt nära och 
då blev det så att jag av bara farten sökte in på 
Konstfack och kom in. 

Har du vuxit upp i en miljö där det funnits konst-
hantverk och kultur? 
– Ja hyfsat. Framförallt hade mina mor-och far-
föräldrar fina hem som de brydde sig om och 
tog hand om. Min mormor vävde och var väl-
digt bra på trivsel och miljöer. Hon var prästfru 
och hemmet stod öppet för det mesta. Det var 
mycket från Svenskt Tenn, Carl Malmsten och 
Josef Frank och fint porslin och konsthantverk. 
Mamma vävde också och jag och pappa gick på 
keramikkurs och vi såg många utställningar. Jag 
har starka minnen från Moderna museet dit jag 
kom från mitt hem i Mariestad en gång som 
sjuåring och en annan gång när jag var runt tolv 
år. Det var ett långt bord där det satt människor, 

Frida Fjellman, Mullvad, glaserat stengods, 2015.
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som såg obehagliga ut, jag kommer inte ihåg 
vem konstnären var men sedan fanns det blåa 
hos Yves Klein och Robert Rauschenbergs get.  
Ju äckligare och läskigare konst desto mer spän-
nande var det för mig då.

Hur upplevde du utbildningen på Konstfack?
– Jag var väl där i någon slags mellanperiod 
1993–98. Första året var vi till en början utan 
professor. Jag hade en väldigt bra klass men det 
var jobbigt eftersom i mitt minne var allt i täv-
lingsform, att hela tiden bli bedömd. Det var 
inte bra för mig att också sitta i öppen verkstad, 
det var hemskt. Jag blev otroligt stressad av det. 
Jag har alltid kört egna lokaler och varit väldigt 
noga med att inte vara i ett sådant sammanhang. 
Det är skönt att vara själv. 

Du har förutom utbildningen på Konstfack också 
gått ett antal utbildningar i USA och Thailand. 
Kan du berätta om skillnader och likheter?
– Jag har lärt mig mycket! Till exempel om hur 
amerikanarna ser på modernism och förhåller 

sig till det föreställande och dekorerade, vilket är 
intressant eftersom de ju aldrig haft funktiona-
lismen. Det finns en gränslöshet som inte vi har 
och en vild skaparglädje som jag tycker saknas i 
Sverige. Angående Thailand så har vi totalt olika 
referensramar och våra kulturer faller tillbaka på 
vitt skilda formspråk. I Thailand känns det som 
att ju mer svängt desto bättre. Som i de buddi-
stiska templen med klockade former och paraply-
er. Religion och folktro finns kvar i vardagslivet 
på ett annat sätt än här vilket också syns i färg 
och form. I Sverige togs målerier och utsmyck-
ning i kyrkorna bort under reformationen, sed-
an funktionalismen på det. Jag älskar funkis 
men ingen kan säga att den inte gjort avtryck 
hos oss.

Menar du att funktionalismen lagt lite sordin på 
skaparglädjen i Sverige?
– Nu utgår jag från min utbildning på Konst-
fack. Och att tänka på god och dålig smak sitter 
i ryggmärgen från de hem där jag vistats i när 
jag var liten. Bra form diskuterades på Konst-

fack och det ligger något i det men när jag var 
i USA höll jag på att göra mig av med det den 
goda smaken medan mina amerikanska kollegor 
precis hade upptäckt funktionalismen. De har 
säkert något annat som sitter i ryggmärgen som 
inte jag kan se. Till exempel den viktorianska 
eran som är helt galen! Min bild är att de har en 
friare ingång till färg och form. 
En rolig grej är att jag förut var säker på att jag 
tyckte den samtida amerikanska keramiken var 
vedervärdig, för mycket av allt i kombination 
med teknikfrosseri. Men nu håller jag på att än-
dra ståndpunkt. Och jag vet inte än om det be-
ror på mig eller keramiken. Troligtvis både och. 
Apropå det där med att känna lycka så älskar jag 
det – att ändra uppfattning.

Vilken var dina amerikanska kollegors reaktion på 
funktionalismen?
– Att det var något högt stående. Många likställ-
de också design med avskalat, nordiskt och rent. 
Som att design skulle vara en stil. Det jag tycker 
är intressant i skillnaden mellan Sverige och 
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Frida Fjellman, Hjälm till examensarbete Konstfack, keramik och fuzat glas och 
superepoxy, 1998.

USA är något jag tror vi har i vår samhällsstruk-
tur. I Sverige är vi vana vid att bli omhänder-
tagna på gott och ont. Men det gör också att vi 
inte riktigt tar lika mycket ansvar själva. I USA 
måste folk ta ansvar för att det ska hända någon-
ting, därför uppstår fler samarbetsstrukturer. 
Om man i USA behöver något i materialväg så 
finns det affärer med precis allt i medan det här 
i Sverige redan gjorts ett urval om vad som är 
gångbart i exempelvis byggbranschen. Att leta 
material i USA är därför väldigt, väldigt roligt. 

Känner man noga på Fridas skulpturer så finns 
detaljerna även på de delar som inte syns. När 
jag på Gustavsbergs konsthall försöker ta den 
monumentala björnen i hand finns på insidan 
av labben kraftiga klor, om än något mjuka tack 
vare glasyren. Men klorna, som björnen inte 
kan dra in, känns av när handen lämnar labben. 
När jag försiktigt för in en hand i gapet på den 
ryggliggande hunden finns tänderna exakt åter-
givna, även de längst in som bara kan kännas. 
Frida berättar om risken för att det blir banalt 

eller vulgärt när hon ska skildra något figurativt 
som hon också tycker om. 
– När jag hade skaffat Kylie, vår hund, hade jag 
en stark lust att göra egna hundar till en utställ-
ning. Jag ville arbeta icke-ironiskt. Det skulle 
vara en ärlig avbild. Mycket av mitt arbete i bör-
jan handlade om acceptans, att acceptera hur det 
blir när jag gör något. Lite som när man ser sin 
egen handstil eller hör sin egen röst. Vi lämnar 
alla personliga avtryck oavsett vi vill eller inte.

När du betonar att det inte var ironi – så tolkar 
jag det som att det fanns en risk att det skulle bli 
kitsch när du jobbade figurativt och i ett figurin-
sammanhang. 
– Ja, absolut. Det har ju med vår historia att 
göra. Bland de objekt vi sett tidigare i ädla mate-
rial som brons och sten syns vanligtvis inte katt-
ungar och hundar. Vinthundar möjligtvis, jakt-
motiv som passar i finare miljöer. Men det som 
kom in i vardagsrummet var ju något annat. Det 
är lätt att göra den kitschkopplingen eftersom 
det har gjorts i porslin tidigare. 

Kan du berätta om »The troubled bear» till SAK 
jämfört med en äldre tradition? 
– Jag har försökt arbeta med att man ska få kon-
takt med björnen, att det inte bara är ett objekt. 
Jag vill komma förbi materialet och det vi per 
automatik kopplar till det materialet glaserat 
stengods och motivet björn. Jag har tänkt att ut-
trycket inte kan sitta i materialet, så enkelt kan 
det inte vara. Det är många som avfärdar mate-
rialet innan de ens tittar på grund av vad som 
gjorts tidigare. 

I mina ögon har du skildrat en vild björn, ett rov-
djur men glasyrerna lockar till närkontakt, man 
vill klappa björnen. Hur ser du på björnens roll i 
förhållande till människan?
– Jag har studerat och läst en del om björnar 
och björnskräck och kan bara tycka att björnen 
är ett extremt kapabelt djur. Imponerande och 
otämjbar och ett bra exempel på att vi inte kan 
kontrollera naturen. Det är det enda djur som 
jag är rädd för där vi är i Norge. Där har vi hit-
tat färsk björnspillning 100 meter från stugan 



I huvudet på Frida Fjellman, Gustavsbergs konsthall 15 september 2015 – 10 januari 2016.

så vi slamrar mycket när vi går, samtidigt som 
jag gärna skulle se en riktig björn. Även om det 
är skrämmande med björn och som alla rovdjur 
fascinerande har vi som människor ett ansvar. 
Vi kan inte bara ta bort det som är besvärligt, 
samtidigt kan vi inte bara acceptera att vad som 
helst händer. Det är lätt att tycka och tänka om 
tigrar och lejon men när vi själva drabbas av 
vargar och björn blir det direkt lite mer kom-
plicerat. 

Hur ser ditt förhållande till djur ut?
– Mitt förhållande till djur är intensivt och 
ständigt pågående. Jag berörs av djur och av 
kroppar. Jag kan se på min hunds mage hur det 
veckar sig och då sätter det igång någonting. Jag 

har också alltid varit intresserad av den skapade 
naturen som vi tar in i våra hem. 

Vad anser du om diskussionen om hur gränserna 
för vad som är konst respektive konsthantverk sud-
das ut eller överskrider varandra?
– Ja, det är ju en diskussion som alltid följt med 
mig men som jag tycker är ganska tröttsam och 
lite sorglig. Den går inte framåt. Den hindrar 
mig i mitt arbete eftersom om jag tänker utifrån 
om det jag gör är konst eller konsthantverk gör 
jag inte bättre ifrån mig. Jag blir mest frustrerad. 
Eftersom jag vet att mina verk per automatik 
blir mindre värda om jag kallar dem för konst-
hantverk. Men nu håller konsthantverket på att 
definiera sitt område bättre. Sen kanske inte alla 

utövare behöver en egen teori kopplad till sitt 
arbete. Det är såklart bra att veta vad man håller 
på med och det uppstår nog snart en balans.  Jag 
tycker att det skapas mycket intressant konst-
hantverk just nu. 

Kan du leva på ditt arbete?
– Ja, det har gått bra på sista tiden. Det var län-
gesedan jag hade ett annat jobb. 

Har du något drömprojekt? 
– Det jag kände för var att göra något mindre 
som The troubled bear till SAK. Ibland har jag 
velat smycka utsidan på ett tak. Men det har 
inte hänt än. Jennie Fahlström
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Ingångar & utvägar – 

samlade samtal i SAK 2010-2015 

Under de senaste sex åren har mitt arbete i SAK 
inneburit en fantastisk möjlighet att samtala 
om konst med tjugonio konstnärer och fjorton 
medlemmar. Utgångspunkten för dessa 43 in-
tervjuer har dels varit de konstverk som konst-
närerna engagerats för att ta fram och dels det 
ögonblick när en vinnande medlem i konstlotte-
riet möter sitt nya konstverk. Med stor gene-
rositet har de berättat om sina liv i förhållande 
till konsten i längre eller kortare intervjuer som 
löpande har publicerats i medlemstidningen un-
der dessa år. Nu samlas samtalen under ett och 
samma tak med tillägg av en ny intervju med 
Tilda Lovell och konstnärernas val av en bild 
som fungerat som inspiration under en period 
eller återkommande över tid. 

För mig har samtalen med konstnärerna och 
medlemmarna inneburit givande ingångar till 
och utvägar ur den ena världen efter den andra. 
Att få följa konstnärernas arbete på nära håll 

och vara med om medlemmarnas mottagande 
av sina respektive vinster genom SAK, som en 
länk mellan konst och publik, är som jag ser det 
själva kärnan i verksamheten sedan grundandet 
1832. Jennie Fahlström

Medverkande konstnärer och medlemmar: 
Tilda Lovell, Marie-Louise Ekman, Olle Borg, 
Michael Johansson, Thomas Karlsson, Gunilla 
Klingberg, Helene Billgren, Gun Haglund, An-
nica Karlsson Rixon, Tova Mozard, Cecilia Wall-
man, Matilda Bolander, Kajsa Wallman, Clay 
Ketter, Thomas Broomé, Mattias Hällström, 
Lovisa Ringborg, Julia Peirone, Annie Setter-
blad, Klara Kristalova, Albin Karlsson, August 
Sörenson, Arthur Hultling, EvaMarie Lindahl, 
Fredrik Wretman, Mikael Åberg, Karin Wik-
ström, Meta Nohlström, Astrid Sylwan, Ebba 
Eriksson, Alexander Tallén, Bella Rune, Kristina 
Matousch, Andreas Eriksson, Inger Andersson, 
Lennart Persson, Amalia Årfelt, Lars Englund, 
Christer Marking, Sonja Larsson, Anna & Bo 
Sylvan, Ulrika Sparre. 

SAK:s årsbok 2016 ges ut med generöst stöd av 
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och 
Kungliga Patriotiska Sällskapet. Boken ges ut av 
SAK i samarbete med Bokförlaget Arena. 

När kommer årsboken?
Boken skickas i början av maj till alla medlem-
mar. Har du inte fått din bok kan det bero på 
postgångens olika vägar, alternativt att vi inte 
har din senaste adress. 

SAK:S ÅRSBOK 2016

Ett uppslag ur den kommande årsboken Ingångar & utvägar – samlade samtal i SAK 2010–2015. 
Lars Englund och konstnärens val av en bild som inspirerar med tillhörande citat. 

Bokrelease: Ingångar & utvägar –
samlade samtal i SAK 2010–2015

Taverna Brillo, 
Humlegårdsgatan 19, Stockholm
10 maj kl 17.00–19.00

Begränsat antal platser. OSA senast 6 maj.

Välkommen att höra av dig till SAK:s 
kansli på e-post: info@konstforeningen.se 
eller telefon: 08-10 46 77.
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Dismal Desmond, mitt alter ego.  Lars Englund



Uppvuxen i Västerås upptäckte jag som 17-åring 
att det fanns de, som inte sålde sin tid till indu-
strin, utan gav sig själva ett uppdrag och var 
beredda att betala för sitt val med utanförskap 
och usel ekonomi. Samtidigt som de arbetade 
hårdare än de flesta.

Det var konstnärerna och sedan dess har de 
varit mina existentiella hjältar. Det samhället 
nu behöver mer än någonsin, är kreativitet och 
ansvarstagande och det finns i rikt mått inom 
konsten.

När jag så läste konsthistoria i Lund lockades 

jag 1968 att börja på Moderna Museet. Genom 
att få arbeta med den legendariska museichefen 
Pontus Hultén, med Carlo Derkert och med Ulf 
Linde fick jag där mitt livs universitet. Deras to-
tala solidaritet med konstnärerna, nyfikenheten, 
öppenheten inför samtiden och tron på att kon-
sten kan betyda något för vem som helst smitt-
ade av sig och gav mitt liv en riktning.

Mitt första uppdrag av Pontus var att leta konst 
i min egen generation för inköp till samlingarna 
och så kom John-E Franzéns Hells Angels, Jan 
Håfströms Skogen och Peter Tillbergs Blir du 
lönsam lille vän, in i samlingarna.

ETT LIVSLÅNGT 
ÄVENTYR

Fotografi: Anne N
yblaeus.
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Hemma hos Björn Springfeldt.



Trots att Moderna Museet hade små medel för 
inköp lyckades man skapa en samling i världs-
klass. Genom att lita på känslan och inte vänta 
på att konstvärlden skall kanonisera mästarna 
och att köpa tidigt. När jag så 1996 lämnade 
Moderna Museet blev jag fri att börja bygga på 
en egen samling och jag går också nu till de unga 
konstnärerna. Dels för att jag då har råd och dels 
för att det är så intensivt roligt att få följa vad 
som händer när ett konstnärskap utvecklas.

När jag läste konsthistoria fick vi lära oss, att den 
konstnärliga handlingen är runt 35 000 år gam-
mal. Den tid som förflutit sedan de underbara 

målningarna utfördes i Lascaux och Altamira. 
För några år sedan hittade man så i en grotta 
en fossilerad klump ockra, ett mineral man inte 
kan använda till något annat än att måla med 
och med nya analysmetoder kunde man bestäm-
ma åldern till minst 100 000 år. Det innebär, att 
den konstnärliga handlingen ligger djupt inbäd-
dad i människans DNA. Att få följa hur vi med 
bildens hjälp undersöker världen och vad det 
innebär att vara människa, fortsätter att berika 
mitt liv och jag hoppas att så många som möjligt 
skall få upptäcka vilket äventyr det är! 
Björn Springfeldt, ordförande i SAK

EN KONSTSAMLARE 
BERÄTTAR #2, 2016 VÄRMDÖ

Björn Springfeldt, bjuder på en exklu-
siv visning av den privata konstsam-
lingen som påbörjades efter att han 
slutat sin tjänst som chef för Moderna 
Museet 1996.

Tisdag 24 maj klockan 18.15

Max 30 deltagare. Ingen avgift, men 
OSA senast 19 maj. 
info@konstforeningen.se 

08-10 46 77

DET SAMHÄLLET NU BEHÖVER MER 
ÄN NÅGONSIN, ÄR KREATIVITET OCH 
ANSVARSTAGANDE OCH DET FINNS 

I RIKT MÅTT INOM KONSTEN.



Runt sekelskiftet 1900 börjar konstnärliga 
rörelser som kubismen, expressionismen och 
den rent abstrakta suprematismen ifrågasätta 
den västerländska konsttraditionen och dess 
naturalistiska gestaltningskonventioner. Sekel-
skiftets ismer satte förändringens tid i rullning 
och konsten har sedan dess präglats av utveck-
ling och expansion. Men vad innebär det då en 
skara unga konstnärsaspiranter verkar ägna sig 
åt något annat än sökandet efter det nya? Och 
hur skulle man kunna förstå ett sådant skifte av 
fokus i relation till konstutbildningar?
På sistone har jag märkt hur fler och fler unga 
konstnärsaspiranter – jag själv inkluderad – 
kommit att intressera sig för appropriering som 
konstnärlig metod: det vill säga att beslagta eller 
återanvända ett redan skapat verk för att arbeta 
vidare med i sitt eget konstnärskap. Metoden 
har sin historiska förankring i 1980-talets post-
moderna guldålder, tydligt artikulerad i konst-
närskap som Sherrie Levines och Yasumasa 
Morimuras. 

Att appropriera ett konstverk kan innebära olika 
saker: det kan vara ett sätt att bygga vidare på ett 
budskap eller uttryck men det kan även ta form-

en av en slags visuell ordvits, som genom en 
förvrängning producerar en helt ny innebörd. 
Även om angreppssätten skiljer sig från varandra 
– framför allt i den känslomässiga och/eller in-
tellektuella relationen till originalverket – har de 
en sak gemensamt. Den approprierande konst-
nären vill samtala med historien: starta en dialog 
mellan två olika konstnärskap, ett då och ett nu.
Min bild av den unga konstnären har alltid 
varit starkt präglad av 1900-talets avantgard-
ister: någon som bryter ny mark genom att slita 
sig loss från traditionens strama tyglar. När jag 
nu presenteras inför och i någon mån verkar 
inom en grupp konstnärsaspiranter vars uttryck 
baseras på ett slags återvunnet koncept – verk 
och metod hämtade ur vad vi brukar referera till 
som konstkanon – tvingas jag onekligen fundera 
över min bild av den unga konstnären. Varifrån 
härstammar detta intresse för det redan skap-
ade? Varför appropriering?

Många konstnärliga utbildningar utgörs idag 
av en slags kombination av teori och prak-
tik. Även om utbildningarna har sin bas i det 
konstnärliga drivs de ofta utifrån akademiska 
principer på högskolor och universitet. De in-

nefattar både gestaltande och reflekterande ele-
ment: studenterna förväntas förhålla sig till det 
de skapat utifrån en vetenskaplig modell. Om vi 
granskar approprieringsmetoden utifrån ett aka-
demiskt sammanhang skulle vi kunna se vissa 
likheter med till exempel konstvetenskapens 
bildanalyser. Båda drivs utifrån en slags dialog 
med det redan skapade i ett försök till att förstå 
relationer mellan olika verk och/eller samtiden. 
Approprieringsmetodens förmåga att samtala 
med (konst-)historien skulle kunna sägas vara 
en av konstnärens möjliga motsvarigheter till 
akademins olika analysverktyg och i det avseen-
det utgöra en fruktbar modell för konst med viss 
vetenskaplig förankring. 
Då konststudenter förväntas vara både konst-
närer och akademiker öppnas dörren till ett 
sökande efter konstens och vetenskapens ge-
mensamma nämnare. Jag skulle vilja förklara 
det – enligt mig – ökade intresset för approprie-
ring som en upptäckt av en sådan gemensam 
nämnare. Appropriering som en metod inom 
vilken konst och vetenskap kan verka sida vid 
sida.  
Moa Höglund, konststudent i Malmö och Uppsala 
/ SAK UNG

KONST, VETENSKAP & 
APPROPRIERING



Under fem dagar i slutet av maj förvandlas en 
del av Uppsala Konsert och Kongress (UKK) 
till en levande skaparverkstad. De deltagande är 
nyanlända flyktingar som av återvunnet mate-
rial kommer skapa sina egna mindre skulpturer, 
som sen sammanfogas till en gemensam skulp-
tur. Johanna Uddén som är konstpedagog och 
curator har tillsammans med konstnären Erik 
Hedman initierat projektet Byggplats 2016, där 
nyanlända flyktingar och asylsökande bjuds in 
att tillsammans använda sin kreativitet samtid-
igt som de får en ingång till Uppsalas kulturliv. 
Med finansiering från kulturnämndens stöd för 
kulturella aktiviteter för nyanlända i Uppsala i 
kombination med samarbetet med UKK skapas 
möjligheten att genomföra Byggplats 2016. 
Projektet har genomförts i olika form tidigare. 
Johanna och Erik skapade en stad i återvinnings-
material i samarbete med konstnären Mats 
Lindberg på den egna konsthallen Konsthuset i 
Uppsala redan 2011. Förra sommaren drev Jo-
hanna och Erik även ett »skräpkollo» under fyra 
dagar i Gottsunda Centrum där konceptet vara 
detsamma: bygg din egen skulptur av återvin-
ningsmaterial för att sen placera den som en del 
av den större skulpturen. Då riktade projektet 

sig till ungdomar mellan 7 och 13 år som ville 
skapa under sitt sommarlov och projektet fick 
väldigt god respons. Verket skapades i en tom 
butikslokal där det sen ställdes ut, vilket med 
sina stora skyltfönster möjliggjorde beundran 
av både unga och gamla förbipasserande. Erik 
Hedman vittnar om hur betraktarna ofta stan-
nade upp, diskuterade verket och studerade 
enskilda detaljer. Väldigt roligt, tycker Johanna 
Uddén om reaktionerna. 

Årets projekt riktar sig inte enbart till unga utan 
även nyanlända föräldrar och ensamkommande 
flyktingar har bjudits in att delta. »Syftet med 
Byggplats 2016 är att låta de nyanlända få en 
chans att komma ut från sina transitboenden 
och samtidigt få samarbeta och uttrycka sig 
kreativt», säger Johanna Uddén. »Det känns vik-
tigt att flyktingarna kommer ut och får se något 
annat. Till UKK – ett ställe de kanske inte skulle 
komma annars. Så det blev ett samarbetsprojekt 
på så sätt».
Under projektets fem dagar förväntas 200–300 
nyanlända delta i projektet. Under fredags-
eftermiddagen öppnas även projektet upp för 
allmänheten då alla som vill får komma och byg-

ga. »Vi hoppas att projektet ska kännas positivt 
för deltagarna», säger Johanna Uddén. »Att delta 
kräver ingen förkunskap. Det blir väldigt coola 
grejer ändå». Clara Axner / SAK UNG

BYGGPLATS 2016, 
NYANLÄNDA I KONSTEN

»Skräpkollot» i Gottsunda Centrum som Johanna Uddén och Erik Hedman arrangerade sommaren 2015.

vad: Byggplats 2016, ett fem dagar långt 
konstprojekt där nyanlända flyktingar ska-
par individuella skulpturer som sen sam-
manfogas till en gemensam skulptur 

var: På Uppsala Konsert och Kongress 
våning 6, Vaksala torg, Uppsala

när: Måndag 23 maj–fredag 27 maj 2016 
(Öppet för allmänheten fredag eftermid-
dag 27 maj, fri entré)

varför: Skapa en möjlighet för nyanlända 
att uttrycka sig kreativt, samtidigt som det 
är en chans att komma ut och möta Upp-
salas kulturscen på UKK.

samarbetspartners och finansiering: 
Bidrag från Kulturnämndens budget för 
kulturella aktiviteter riktade mot nyanlän-
da i Uppsala. Samarbete med UKK.
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Utöver det brukliga att medlemmar inför visningstillfällen ombeds att 
OSA ber vi även att man inväntar bekräftelse på bokad plats där bok-
ning krävs. De programpunkter som innebär en avgift betalas till SAK:s 
PG 1262-5 om inget annat anges. Betald avgift återbetalas endast om 
aktiviteten ställs in. Glöm inte att skriva namn på programpunkt och 
ditt eget namn när du betalar. OSA på tel 08-10 46 77 eller via e-post: 
info@konstforeningen.se. Med reservation för förändringar i program-
met. Vänligen se hemsidan för uppdaterat kalendarium.

MAJ

SAK:s ÅRSBOK 2016 SKICKAS TILL MEDLEMMAR 
OCH BOKRELEASE
Ingångar och utvägar. Samlade samtal i SAK 2010-2015 är Sveriges 
Allmänna Konstförenings årsbok 2016 och sammanställd av Jennie 
Fahlström. Läs mer om boken på sid 9. Boken skickas i början av maj 
till samtliga medlemmar som betalat sin avgift före 15 april.

Bokrelease Ingångar och utvägar. Samlade samtal i SAK 2010-2015

Taverna Brillo, Humlegårdsgatan 19, Stockholm
10 maj klockan 17.00–19.00

Jockum Nordström och Calle Carboni spelar skivor.
Välkomna på en drink och mingel. OSA senast 6 maj.

RELEASE SAK EDITION #2 / 2016

Tisdag 17 maj klockan 13.00

The troubled bear av Frida Fjellman
Glaserat stengods, höjd ca 35 cm
upplaga: 25 exemplar 
pris: 4900 kr/st
Beställning görs på info@konstforeningen.se 
eller på 08-10 46 77 i samband med release.

SAK:s ÅRSMÖTE
Onsdag 18 maj klockan 18.00

Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen
SAK:s medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte.
Vi bjuder på förfriskningar. OSA senast 13 maj. 

EN KONSTSAMLARE BERÄTTAR #2, 2016 VÄRMDÖ
Björn Springfeldt, ordförande i SAK, bjuder på en exklusiv visning av 
den privata konstsamlingen som påbörjades efter att han slutat sin tjänst 
som chef för Moderna Museet 1996. 
Passa på att se ett personligt urval av den samtida konsten. 
Tisdag 24 maj klockan 18.15

Max 30 deltagare. 
Ingen avgift men OSA senast 19 maj.

VISNING ARVET EFTER ANDY WARHOL, VÄRMDÖ
Artipelag konsthall
Lördag 28 maj klockan 11.00

Max 30 deltagare. 
FRI VISNING men OSA senast 25 maj.

ÖVRIG INFO
SAK:s VINSTUTSTÄLLNING 2016 

20–23 oktober
Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm
Passa på att se årets vinstutställning med 
inköpta verk inför dragningen i konstlotteriet.
Mer info följer i kommande medlemstidning och på hemsidan.

24 november äger dragningen i konstlotteriet rum.

KALENDARIUM VÅR/SOMMAR 2016

VIKTIG INFO #1 

Kära medlem! Årets dragning äger rum den 24 novem-
ber och innebär att de tjugo högsta vinsterna ska kunna 
väljas i vinnarordning. Vi behöver därför din e-post efter-
som tiden att välja verk är begränsad. Får du inte e-post av 
oss i dag (vi skickar bland annat ut kommande program, 
påminnelser och förslag på konstvisningar) eller hamnar 
SAK:s utskick i skräpposten, vänligen se över detta.

Vi tackar för att du redan nu mejlar in din e-post till 
info@konstforeningen.se 

VIKTIG INFO #2 

SAK har från och med maj 2016 ändrade telefon- och 
öppettider. 
OBS: Före besök kika på hemsidan en dag innan för att se 
aktuella öppettider pga. konstmässor / helger etc. Under 
vår och höst prövar vi följande öppettider.
NY TELEFONTID: Tisdagar 13.00–17.30 
(övrig tid försöker vi svara de dagar vi finns på kontoret) 

NY ÖPPETTID: Tisdagar 13.00–17.30 
(övrig tid enligt överenskommelse) 
E-post: info@konstforeningen.se är alltid öppen och vi 
svarar så snart vi kan.



Formex är nordens ledande och största branschmässa för inredning, 
hemtextilier och gåvor. Välkommen!

Nordic Me
24–27 augusti 2016
formex.se

Beställ en provprenumeration för 199 kronor
(4 nummer). Beställ via www.konstperspektiv.nu/sak
eller hos Nätverkstan, tfn 031-743 99 05.
OBS! Erbjudandet gäller nya prenumeranter.

TESTA
NYA KONSTPERSPEKTIV
TILL SPECIALPRIS!

SAK UNG 
UTVECKLA DITT KONSTINTRESSE 

◊

Är du en person som är 
intresserad av samtida konst och 

kultur och tycker om att gå på 
utställningar? Är du ung och /
eller student och vill engagera 
dig som ambassadör för SAK? 

◊

Skicka ett mejl till oss och berätta 
vem du är och vad du pluggar, 
berätta även vad du tycker om 

inom samtida konst. 
Vi söker folk över hela landet.

◊

Välkommen till SAK UNG!
sakung@konstforeningen.se
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Tina Eskilsson, Skräddare, foto och akryl på blästrat glas, 2014 är en vinst i konstlotteriet med dragning 

24 november 2016.


