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kritik.

Konst/design
Vårutställning, 
Konstfack, Stockholm
Visas till och med 27/5

○○Det har hänt något med jaggene-
rationen. De tycks ha lyft blicken 
från det egna navelluddet och upp-
täckt världen omkring sig – kanske 
som en effekt av det hårdnande po-
litiska klimatet, eller som en reak-
tion mot den ytliga selfiekulturen. 
Det är i alla fall intrycket man får på 
årets elevutställning på Konstfack, 
där flera av de drygt 170 studenter-

na tar sig an aktuella och angelägna 
ämnen, från självsvält till gentrifie-
ring, den oetiska matindustrin och 
krig.

Ett av de starkaste verken är 
konstkandidaten Madeleine Koz-
mas rumsinstallation med tele-
fonsvararmeddelanden från unga 
människor som precis dött i en 
sjukdom eller tagit livet av sig. Det 
är som om de raspiga, lite non-
chalanta rösterna talar till oss från 
andra sidan, den banala vardaglig-
heten ger inspelningarna en tra-
gisk karaktär – särskilt i relation 

till regissören Malik Bendjellouls 
plötsliga bortgång häromdagen. 
Det trånga rummet, med dess låga 
takhöjd, bidrar till verkets klaustro-
fobiska, dova stämning.

Klasskamraten  Lucia Paganos film 
med scener från ett typiskt svenskt 
fikarum är mer lättsam i tilltalet, 
men här finns också en isande un-
dertext. Det vardagliga småpratet 
avslöjar sociala hierarkier, där pi-
kar, passiv aggression och utfrys-
ning infekterar arbetsklimatet. Det 
är som om Lars Norén skulle ha 

skrivit manuset till en kortfilm av 
Roy Andersson, här finns ett exakt 
tonfall och en ironisk distans som 
hindrar verket från att bli allt för 
plojigt eller didaktiskt.

På konstavdelningen märks  ock-
så masterstudenten Ivar Hagrens 
dokumentära projekt från en sunk-
krog i förorten Aspudden, inte så 
långt från Konstfack vid Telefon-
plan. I text och bild visar Hagren 
gentrifieringens effekter i en gam-
mal arbetarförort, där de nybyggda 
bostadsrättshusen reser sig som 
hotfulla jättar runt det slitna ölha-
ket. Det är en melankolisk betrak-
telse över en plats som inte längre 
riktigt hör hemma i vårt totalsane-
rade samhälle.

Här finns också ett par bra  inom-
konstnärliga verk. Emil Magnúsar-
son  Borhammar har gjort en finur-
lig videoinstallation, där han för 
en inre monolog med sin mamma 

om vilka krav som ställs på dagens 
konstnärer och hur man manöv-
rerar sig fram på marknaden med 
lika delar talang och smartness. En 
hög plastpåsar fyllda med småsten 
på golvet symboliserar summan av 
hans studielån under skolåren – 
90○240 kronor. 

Här finns dessutom  Anna Lidbergs 
dockskåp i form av en galleribygg-
nad i skala 1:100, där samtliga mas-
terelever visar verk i krympt skala. 
Lidberg har även skapat en tekniskt 
raffinerad installation med videofil-
mer och en bebodd kopieringsap-
parat, också den en kommentar till 
kontorslivets inneboende absurdi-
tet och kvävande rutiner.

Men det är ändå  studenterna på 
smyckes- och metallutbildningen 
som glänser mest, precis som förra 
året. De förenar starka konstnärliga 
idéer med en materialkänsla och 

Konstfacks elever har fått syn     på omvärlden
Årets vårutställning på Konstfack präglas av projekt 
om angelägna samhällsfrågor och en sinnlig känsla 
för material. Smyckes- och metalleleverna glänser 
mest, tycker Bo Madestrand.

3 Gråtande 
I en fontän utanför 
mataffären på Tele-
fonplan har konststu-
denten agnes mohlin 
skapat skulpturala till-
lägg i form av gråtande 
ögon och sprutande 

bröst. Långt från hen-
nes namne molins 
fontän i Kungsträdgår-
den, alltså, men desto 
närmare besläktat med 
niki de saint Phalles 
mulligt kroppsliga 
fontänskulpturer.

Organiskt 
I matilda Frids installa-
tion ”Corpus Leakage” 
(Ädellab) får döda ob-
jekt liv. På ett matbord 
ligger tre organiska 
skulpturer, bland dem 
en mjuk flaska som lik-

nar en snabel eller ett 
inre organ som läcker 
vätska på den vita 
bordsduken, medan 
en annan flaska spyr ut 
sitt bubblande innehåll 
på golvet.

… kroppsliga verk
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Madeleine Kozmas ”Please try again later”.  Foto: Konstfack

Ur Lucia Paganos ”Scener från ett personalrum”.

Detalj från Emil Särelinds ”Murkel-
dansen”.  Foto: Emil särelind

(Jag orkar inte)
Don’t work – Cry 
 

”Baby bottle”
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Eleganta fantasier. 
Hilary Hahn briljerar 
med sin lekfulla lätthet

Musik
Hilary Hahn violin, 
Cory Smythe piano
scen: Uppsala Konsert & kongress

Hilary Hahn, 34 årig 
etablerad amerikansk 
violinist sedan tjugo år, 
behövde extranummer 

märkte hon. Och kortare stycken, 
som hon kunde spela på kammar-
konserter, solo eller ackompanje-
rad av en pianist. 

Hon bad några favorittonsättare 
om hjälp. 27 kompositörer nappa-
de. Och nu finns det en skiva ”The 
Hilary Hahn Encores” med 27 varie-
rade stycken i hanterligt format. En 
inspelning med ny musik utifrån en 
ovanligt bra och praktisk idé. 

I torsdags kväll spelade Hilary 
Hahn och pianisten Cory Smythe 
inför en fullspikad sal på Uppsala 
Konsert och kongress. Hon utgick 
från sina nykomponerade stycken, 
valde två av dem och lät dem kom-
municera med fyra äldre komposi-
tioner. Till exempel fick Anton Gar-
cia Abrils ”Three sighs” länka tag 
i Arnold Schönberg, som en gång 
gav henne en Grammy som bästa 
solist när hon tillsammans med 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
och Esa-Pekka Salonen hade spelat 
in Schönbergs violinkonsert.  

Och en ung Mozart  fick med sin so-
nat för piano och violin denna kväll 
gå emellan Abrils tjocka dissonan-
ser och Richard Barretts åkningar 
och skugglek i ”Shade”. 

Ändå kändes nog Georg Philip 
Telemanns ”Fantasia för soloviolin 
i e-moll” som kvällens höjdpunkt. 
Där briljerar Hilary Hahn med sin 
lekfulla lätthet och klarhet. Det är 
som om hon tar den enklaste och 
bästa vägen från komposition till 
lyssnare. Med stor integritet och 
utan att krångla. 

För ett och ett halvt år sedan 
lyssnade jag på Anne-Sofie Mutter 
i Uppsala, i samma konsertlokal. 
Båda virtuoser, fast med vitt skilda 
temperament. Mutter kraftfull, 
muskulös som musiker och Hahn 
elegant och sofistikerad. 

Om man vill jämföra med en 
tredje kvinnlig världsviolinist, Ja-
nine Jansen från Nederländerna, 
som också spelat i Sverige nyligen, 
tar Jansen en tredje väg. Intensiv, 
offensiv, dramatisk. 

Det är tre lysande  violinister som 
gör helt olika saker med sitt instru-
ment och sin musikaliska kraft. 

Och när Hilary Hahn, som valt 
fantasi som ämne för kvällen, till-
sammans med den fenomenale pia-
nisten Cory Smythe spelar Franz 
Schuberts “Fantasi i C- dur för 
violin och piano”, är det verkligen 
blödande vackert.  Bland de 27 ex-
tranummer hon hade, valde hon 
Max Richters enkla och stämnings-
fulla ”Mercy”; ett stycke som säkert 
kommer att spelas på många jord-
fästningar.  

Maria Schottenius
maria.schottenius@dn.se

gestaltningsförmåga som får en del 
av konststudenternas verk att kän-
nas halvfärdiga. Deras verk har en 
sensuell, taktil kvalitet, ofta med en 
surrealistisk underström.

Se bara på kandidaten  Tilda 
Dalundes installation av konserv-
burkar som fyllts med patroner 
och klätts in med metalliskt tyg, 
en både poetisk och konkret illus-
tration av jordens ändliga resurser 
och de konflikter som kan uppstå 
när de börjar ta slut. Alldeles intill 
har Emil Särelind placerat ut orga-
niska smycken på ett bord, säregna 
objekt som för tankarna till inälvor 
eller djurkroppar, medan Linda Ot-
tosson har skapat en serie snåriga, 
oroande smycken som refererar till 
ätstörningar.

På magisternivån  har Tobias Alm 
gjort en grupp verktyg och ett verk-
tygsbälte i mjukt, hudfärgat silikon 
som kommenterar Martin Timell-

generationens erotiserade förhål-
lande till verktyg och avväpnar 
dem med feminint kodade attribut, 
medan Kamran Babrak skapat kop-
parglänsande skulpturala hybrider 
av kroppsdelar och bruksobjekt.

Samma sinnliga förhållande  till ma-
terialitet och kroppslighet går igen 
hos flera textilstudenter, till exem-
pel Rebecka M Vestergren Ahlin 
som skapat en klinisk installation 
med instrument, organiska objekt 
och proteser som för tankarna såväl 
till den franska konstnären Orlans 
kroppsmodifieringar som Matthew 
Barneys absurda filmverk.

Kvaliteten på årets utställning är 
genomgående jämn och hög, men 
vore jag gallerist eller curator är det 
framför allt på dessa avdelningar 
jag skulle söka nya talanger.

På facken för industridesign, 
möbler och arkitektur är däremot 

stämningen mer avslagen. I arki-
tektur och design finns nyckeln till 
lösningen av många av dagens sam-
hällsproblem, från segregering till 
överkonsumtion, men det är bara 
ett fåtal projekt som direkt kom-
menterar dem. Bland undantagen 
märks Sara Benevides kökshyllor 
för en mer resurssnål matförva-
ring, samt Arash Eskafis ”smarta” 
fruktskål, som själv berättar vilka 
frukter som behöver kompletteras.

Men den stora gåtan är ändå var-
för studenterna på magisternivå i 
ämnet Storytelling har så lite att be-
rätta. Deras projekt är, med några 
undantag, snåriga, otillgängliga 
och abstrakta, trots utbildningens 
fokus på historier. De stora berät-
telserna finns uppenbarligen någon 
annanstans.

Bo Madestrand
konst@dn.se

 Surrealistiskt 
Textilstudenten Erik 
öbergs surrealistiska 
skulpturer av päls och 
textilier liknar pup-
por eller stympade 
kroppar, i den tidiga 
surrealisten meret Op-

penheims anda. En av 
dem har placerats i en 
inglasad monter som 
liknar en inkubator 
eller en kuvös med en 
grön nödutgångsskylt 
under ena benet.
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Anna Lidbergs ”Gallery 
1:10”.  Foto: anna Lidberg

Linda Ottossons ”Nothing tastes 
as good as skinny feels 1”.
 Foto: Linda Ottosson

Tilda Dalundes ”Memories from 
a parallel future 2.”
 Foto: Tilda dalunde

Hilary Hahn och Cory Smythe på 
Uppsala Konsert & Kongress.
 Foto: adrian Pehrson/Rockfoto
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En ny ekonomisk historia om Sverige under 150 år 
Mats Larsson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet
22 maj kl 18. (I samarbete med Centrum för Näringslivshistoria)
På myntkabinettet.se kan du läsa mer om våra föreläsningskvällar.

STOCKHOLM

Förskolan har utvecklats sedan 1970-talet. Barnen förväntas nu lära sig 
mer. Finns tillräcklig kunskap om vilka effekter förskolan har på barn?
Ulla Waldenström, författare och forskare, aktuell med den nya boken 
Mår barnen bra i förskolan? samtalar med Cecilia Runnström, 
förlagschef och Ylva Ellneby, specialpedagog och författare. 

mår barnen bra i förskolan?

tisdag 20 maj kl 18.00
abf-huset, sveavägen 41, entré 60 kr www.abfstockholm.se
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