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I want to keep things light, even if it’s hard sometimes ( and  

oufff it is ). The title “Back To Me…” stems from a joke, accom- 
panied by an observation. It is of course a play with the 
concept of narcissism ( I’m on an island together with you but just hear  

a lonely ‘Ifeellikeanisland’ in my head... ). The phrase comes from that 
self-involved friend, who after not listening to you at all, 
promptly returns the conversation to themselves by saying 
“yeah…yeah, now back to me.” The observation led to the 
realization that the graduating MFA class of 2017 consists 
of 24 artists, all of who, more or less, have practices with a 
starting point from the self. There are two crystallized methods  
in working with this subject: either actively working with it,  
or actively trying to remove the self all together ( So, we should  

be friends now….okay… ). I set out to highlight the confessional 
aspect of the artists’ works: their stories about life, breakups,  
family, mental health issues, and other personal thoughts. 
To go into the different artistic practices that coexist in this 
class is impossible, but there are ways to capture the gist 
of them ( I replay our conversations in my head over and over again, but the 

more I think about it the less it all makes sense ). There is an amount of 
interplay between the group and the individual ( am I trying to find 

something that is not there? ).

This catalogue tries to combine a collective voice with the 
prevalent personal, individual and confessional. The diary 
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format gives an insight to these 24 people’s lives, thoughts 
and processes in their language of choice ( and I can’t write, 

because my thoughts can’t align with the jobs and tasks I have in front of me ). 
Both catalogue and exhibition are similar to a puzzle. It has  
layers that have to work together in symbiosis ( I’m pretending 

that everything is AMAZING and not doing a great job at it because of uncon- 

trollable crying ), like a unity between different individual parts  
( I had it all figured out, but I can’t make any decisions ). During the pro- 
cess of putting the show together a few things happened. 
One: the politics and discussions surrounding the show 
being at Tomteboda postterminal and the implications of that  
( Mejan rents the space from the Blackstone Company with their assumed con- 

nection to Trump ). And then two: a terrorist attack in Stockholm  
( je suis Åhléns, je suis Systembolaget ). It’s apparent that the reactions  
to collective occurrences become acts of vanity, especially 
on social media. It’s as though empathy and altruism are 
flaunted with the purpose to get a      : hurry, put a flag on 
your Facebook profile picture to show how much you care, 
hopefully they also see how cute you are. It’s a question of 
to what extent one should accentuate the self in a collective 
setting. ( But enough about that, back to me…. Do I need more friends? ).

In a group exhibition it becomes noticeable: every individual  
artwork has a relationship to the works in its proximity, which 
in extension gives the works new / other meanings ( You do not 

want to continue kissing because you see us being friends 30 years from now ). 
What these meanings become is up for interpretations, bec-
ause even self-oriented art speaks to the individual viewer 
and that person’s experiences, which in many ways equals 
a common experience ( I want to continue because I see that too, but I 

need to leave ).

Alida Ivanov, April 16th, 2017
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January  7th, 07:47
I’m thinking of what Carl Sagan said about Voyager 1.

The space probe that today and most likely, for a very 

long time to come – is the human-made object the 

furthest away from us. He points out, that the fact that 

we chose to send a message in a bottle of sorts into 

this cosmic ocean – shows how hopeful we are.  

I like that. 

January  8th, 14:30
Jag stal ett foto på dig. Det hängde på anslagstavlan 

utanför matsalen. Du var inlagd på psyk och fick inte 

komma tillbaka. Och han som tagit bilden på dig var 

utslängd från skolan och på väg tillbaka till Stockholm. 

Jag stal ett foto på dig för jag tyckte ingen annan här 

förstod dig, så som jag förstod dig. Jag var full och det 

var mitt i natten jag ryckte ner bilden och gömde den 

innan för tröjan jag tryckte den hårt mot bröstet medans 

jag sprang upp för trapporna tillbaka till mitt rum.  

Jag gömde den i en bok så ingen skulle hitta fotot,  

för ingen annan jävel fatta vem du egentligen var.

Du dog i går och jag hittar inte det jävla fotot.

Du var ny, jag hade redan gått på skolan i ett år.  

Du hade en stirrig intensiv blick. En kväll kom du fram 

till mig. Du drog undan mig från festen vi stod bakom 

ett av husen och du tittade mig djupt in i ögonen. 
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Jag höll andan. Hej jag har slut på mina tabletter jag 

fick höra från några att du kanske har stesolid det är 

verkligen kris.. jag kvävde min lite besvikna känsla. 

Min läkare hade sagt att att bipolära har lättare för att 

utveckla missbruk än andra. Så jag fick bara theralen  

i dropp för min ångest..

jag stammade fram att jag bara hade theralen..  

men att du kunde få det om du ville .. 

dit ansikte ändrade form och du såg ut att få panik.. 

”nej nej! varför sa dem att du hade det? helvete, förlåt! 

Det såg ut som att du blivit påkommen med att ställa 

världens mest opassande, kränkande fråga någonsin, 

som att jag skulle tro att du var någon typ av knarkare 

eller något. 

Jag skyndade mig snabbt med att avbryta dig i din 

panik med att säga; men det är inte så konstigt, alltså 

jag är bipolär det är inte konstigt att de trodde att jag 

hade dem medicinerna..Samtidigt som jag försökte gå 

igenom i mitt huvud vilka som möjligen skulle kunna 

veta det. 

Du kom tillbaka från paniken och ditt ansiktsuttryck 

ändrade sig till något mer kärleksfullt och sa,  

– Jag med, jag är också bipolär. Det blev tyst och vi bara  

tittade på varandra och log, Som att vi båda visste vad 

den andra förmodligen gick igenom och att livet är skit. 

Vi gick upp på mitt rum. Jag letade upp den lilla flaskan 

med pipetten ur nattduksbordet och räckte den till dig.  

Du skruvade av korken, höll pipetten i handen och 
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hällde i dig hela flaskans innehåll. Jag satt ner på min 

säng och tittade på dig, medans du stod mitt i mitt rum 

och och tömde flaskan med mitt theralen i ett svep.

Jävlar.. den killen har mycket ångest, tänkte jag... 

du dog i går och jag mins inte hur många droppar som 

man egentligen var rekommenderad att ta.

February  8th, 16:48
It doesn’t feel like a body, I said. It doesn’t feel like skin 

at all. It really didn’t. It was hard and cold. Let alone 

the colour, pistol black. I swiped my fingers across 

the surface, back and forth. It was nice to touch, but 

nothing like a body. The temperature was what really 

surprised me. It was even colder than the air. There 

won’t be any sensations of cold anymore. Well, not like 

you think of cold now. That kind of sensations will soon 

be forgotten. 

You won’t feel cold, don’t worry about it. 

I wasn’t worried.

The transformation was mechanical. I merged with the 

machine. It felt partly sexual, partly like a cogwheel that 

clicked into me and started rolling. I was lifted slightly 

from the ground where I was hanging for a short while. 

When we were unlocked again I fell limp to the ground. 

My new body landed in an awkward position. I wasn’t 

able to move. Only my eyes could move. I was looking 

at the sky and at the trees. Surprisingly unaffected by  
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the fact that this new body of mine was unmovable.  

I was Lying there starring at the trees against the sky.

Dusk came and the bare branches became black 

silhouettes. The scenery turned two dimensional.  

Like a big drawing on the sky. The branches were  

now a complex pattern.

February  23rd, 11: 00
Vinter

Jämngrått ljus/ skuggfritt

Kan bara måla grenar. Inget annat känns vid liv.  

Går runt på stan och tittar på träd. Jag läser inte av 

dom, tecknar inte av dom. Men jag går runt och tittar 

på träd.  

Alla grenar.

February  28th, 08:28
Dear diary, 

today I started over again.. 
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March  3rd, 14:00
Vinter/ tidig vår

Jämngrått ljus/ skuggfritt

För länge sedan tog jag in grenar till ateljén.  

Inte som stilleben eller för att titta på.  

Men som sällskap.

Kanske var det en liten bit av almen.  

Den som snart inte finns.

March  10th, 19:00
Jag mediterar och det känns som att min kropp växer 

och fyller hela rummet och det brummar i hjärtat. 

Försöker varva ner och få mina energier i schack, men 

det är sällan jag känner mig tillräckligt utvilad för att 

kunna koncentrera mig. Det är en ond cirkel verkligen. 

March  17th, 00:00
Tidig vår

Jämngrått ljus/ skuggfritt

Fortfarande dyker fragment av naturen upp i ateljén.  

Det är knopparna som gömmer sig. Kanske under 

mattan eller i högen med alla tyger. Men ibland hittar  

jag bitar inne i målningarna. Nu omvandlade till ett  

annat material.
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March  23rd, 22:35
min nya catch phrase: jag mår lite illa

en catch phrase är i princip som ett artist statement.

jag ska sluta träffa folk och börja umgås via röksignal.  

min avatar kan leva i mitt ställe. ta min plats. syssla 

med subtil japansk arbetskritik vars själva andemening 

( väsen ) spottar några produktiva i ansiktet. när jag 

skriver leva menar jag mingla. 

vi är med i samma gäng, äkta Moonlight Clan.  

spenderar hela lönen innan slutet på månaden. 

March  27th, 08:26
Dag Kuylenstierna

*1999.11.11

†2017.04.21

March  27th, 11:30
ä – the same as the Slovak–e– ,  

c – ts (never as in cent, cab)

March  27th, 16:30
Skriver ner saker på en kom-ihåg-lapp i datorn: 

Viranşehir, den förstörda staden,  
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ashir/klan, kuran den största klanen, Viranşehir  

kuran asireti, haranq.

March  27th, 23:56
Vakna. Jäkta. Handla. Gå på möte. Dricka kaffe.  

Ta in. Begrunda. Tycka. Värma upp. Äta. Nytt möte. 

Samarbeta. Lyssna. Prata. Välja. Tröttna. Ta ansvar. 

Ringa. Boka. Fixa. Maila. Beställa. Laga mat. Plocka 

undan. Sakna. Titta på dålig TV. Gråta. Somna.

March  27th, 03:33
Ett landskap öppnar upp sig framför mina ögon, jag tittar 

fast fastnar i tanken vart jag lagt min tändare. Det är en fin 

mänsklig egenskap att väldigt fokuserat ägna tanken åt 

detaljer för att frysa ut allt annat ur ens medvetandet. Det 

är nog en skyddsmekanism för att våra små hjärnor inte 

klarar att sortera, eller är det bara lathet? Människan har 

sina inbyggda brister för att upplevas som naturlig, precis 

som att perfekt symmetri kan upplevas som onaturligt. 

Personer med savant-syndrom kan t.ex sakna den för-

mågan, att sortera intrycken. Alltså för att få en överblick 

över livets nödvändigheter och inte. Vad spelar det för 

roll om du kan rita av alla detaljer på ett hus eller räkna 

alla kort i en kortlek när du inte kan koppla ihop att torka 

din röv. Men att jag kan torka min röv säger det något 

egentligen om min förmåga att koppla ihop min helhet? 
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April  1st, 18:51 
Kära dagbok jag fick sån feber igår, var det av fisken? 

Kroppstemperaturen snurrade in mig i lakanen tills jag 

trodde vi skulle kvävas. Tog en ibuprofen sen gick det 

över. Jag och en gul snorloska/halsböld stod i mitten av  

en stad i skymning, såg lite ut som globen när den sticker  

upp i Stockholms skyline. Den glänste som guld men 

gjorde så jävla ont. Tappade rösten och skrek stumt när 

jag halkade ner från höjden. Händerna som skulle ta 

emot mig sjönk ner i guldsnoret och jag sögs in i värmen 

som omfamnade mig från alla håll.

April  2nd, 12:45
Nedanför rasberget hittar jag häxträ och två väldigt 

speciella pinnar som jag ska spara till i sommar. 

April  3rd, 18: 05
I framställandet av ny text saknar jag min essä.  

Jag försöker gå vidare men känner mig otrogen,  

den heter ”Det som är rimligt” och jag älskar den,  

jag tror jag älskar den. Min professor är också positiv 

men vill att den ska kompletteras med fyra sidor 

akademisk text. Dessa fyra sidor är vad som ska 

hålla mig flytande när jag spottas ut ur institutionen. 

Ett djupgående vokabulär kan rädda genrevägrande 

och ekonomiskt imploderande konstnärskap på 
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samma sätt som styrelserumsanpassade format och 

sjukhuskorridorsvänliga färger räddar målerikarriärer. 

Jag tittar menande på dem som missat eller struntat 

i min utställning. Tänk vad rolig den var, försöker jag 

mena. Vid två tar jag en kaffe med en examinator 

som vill knyta ihop trådar, jag saknar fortfarande 

analytisk distans. Hon motsätter sig den hierarki som 

under examinationen etablerades mellan olika delar 

av utställningen. Det postminimalist-ironiska bör inte 

sättas över det dimensions-dysfunktionella emotionella 

säger hon och betonar den feministiska läsningen. 

Hon säger Fylkingen, hon säger EMS, jag minns en 

styrelseledamot som skrek att mina ögon var onda.

Efter två glas bubbel räknar min irrationellt arbetstrogna 

hjälp upp alla skador han fått under konstrueringen av 

mina verk. Han säger att hans tå har spruckit men jag 

tror inte en kan säga så om det handlar om hud och 

inte skelett. Jag har inprensalva till hans handled och 

idomin till våra torra läppar och tummar. När jag sover 

själv kletar jag in hela ansiktet och vaknar som en ros. 

April  4th, 11:45
č – as in cheese, chase, coach,[tsh], e, é – as in end, bed

g – as in go, grasp, (never as in gym)
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April  4th, 12:12
what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 
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what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead 

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 

you makes you almost dead what doesn’t kill you makes 

you stronger what almost kill you makes you almost dead  

what doesn’t kill you makes you stronger what almost kill 
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April  4th, 14:13
Gucci Mane har inspirerat mig mer än Van Gogh. 

April  4th, 16:33
Förlåt för allt jag inte trott på hos dig.

Det är inte snällt och jag kan inte stå för det. Du är ju 

alltid där för mig även om vi inte vill samma alltid.  

Jag vet inte varför jag tappar kravlösheten titt som tätt.  

Och tvivlar. Jag vet inte varför det är så svårt för mig 

men det är det. Så svårt att tro på dig. Förlåt. Jag menar  

verkligen förlåt. Oavsett vad vi går igenom i framtiden 

ska du alltid vara vid min sida Viola Sot. Jag ska aldrig 

tvivla eller se ner på dig igen. Jag älskar dina fingrar 

som är fyllda med tusch. För det är ju verkligen dig 

jag älskar och du kanske har förstått att det är då jag 

behöver dig mest. De är då du är viktigast. När jag 

tvivlar. Jag lovar att det kommer vara vi till döden.  

Du och jag. Tro på mig.

April  4th, 02:14
Vakna. Misslyckas. Somna om.
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April  6th, 21:00
På bordet ligger ett litet paket invirat i toapapper och 

aluminiumfolie, det är en kniv som min farbror har gjort 

och lämnat till min pojkvän.

April  7th, 17: 00  
Vid ett tillfälle för fem år sedan uppstod en situation 

där jag inte öppnade min dörr. Jag hade lovat folk 

att vi skulle ses och dricka öl i ateljén. Jag hade gått 

upp på mitt rum och låg i sängen. Klockan var fem på 

eftermiddagen. 

Det började med att min franske vän kom upp och 

knackade på. Jag låg kvar i sängen och lyssnade på 

Toni Braxtor. ”Unbreak my heart/ Say you love me 

again/ Undo this hurt you caused/ When you walked 

out the door.” Han knackade och ropade på mig.  

Jag vägrade öppna. 

Det var så ibland. Vanligtvis brukade jag signalera att 

jag inte skulle öppna. Jag vet inte varför. Men det var 

som det var. Jag låg kvar och var tyst. Knackningarna 

blev fler. Ju längre tiden gick utan något svar desto 

intensivare blev knackningarna. De utvecklades till 

bankningar. Folk samlades utanför rummet. En dansk 

tjej som jag tyckte om och umgicks mycket med hade 

också börjat knacka nu. De fick inget svar. De ropade 
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på mig. Men jag rörde mig inte. Jag tänkte att om jag 

bara är tyst och inte rör mig så kommer de att gå iväg. 

Det fortsatte i flera timmar. Ju längre tid jag lät bli att svara 

desto svårare blev det att svara. ”Take back that sad 

word goodbye/ Bring back the joy to my life/ Don’t leave 

me here with these tears.” Jag kunde inte öppna dörren 

nu. Det var en grupp människor utanför som stod och 

bankade. Ropade på mig. Jag la märke till att tonen blev 

allvarligare. Den danska flickan blev argare och argare.

Jag låg blickstilla. Väntad. Rummet jag bodde i låg på 

tredje våningen. Utanför det lilla fönstret var det som en 

avsatts. En liten bit tak med stuprör. Ett ställe där jag 

ofta placerade öl för att kyla dem. Ett sätt att slippa gå 

till kylen i köket. Jag har alltid velat ha en egen kyl. Nu 

när jag låg där i sängen började jag höra rörelser ute på 

taket. Röster. Det var min spanske vän som hade fått en 

idé att genom köket på tredje våningen klättra ut på taket 

och åla sig över till mitt fönster. Snabbt rullade jag ner 

rullgardinen. Jag hörde knackningar på rutan. Satte mig i 

fåtöljen och tittade på rullgardinen. Tog upp fötterna från 

golvet och gjorde mig till en liten boll. Knackningarna 

blev fler, kom nu från två håll. De blandades upp med  

frågor och fniss. Irriterade röster, sen var det tyst. 

”Lala lala la lala Hah aaa aaa Aah aaa aaa okay”. 

Lyssnade på låten på repeat. Satte mig senare och 

gjorde en serie om hela situationen.
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April  12th, 16:26
h – as in hello, hide, ahead; it is always pronounced 

inside and at the end of a word, while it is often not in 

English: exhaust

i, í – as in eat, piece, see,[ee]

j – as in yes, you, bay (never as in jazz) 

April  12th, 20:56
Vi kan officiellt sätta STHLM på kartan, känslan av 

kontinenten började infinna sig här redan runt 08–09 

när horden av radikaliserade partyknarkande hipsters 

började återmigrera från Berlin. Kosmopolitismen var 

nästan ett faktum, det enda som saknades var ett 

terrordåd. Den 7:e april 2017 körde en ensam galning  

en lastbil genom city och mejade ner människor, känslan 

av en europeisk huvudstad infinner sig. Landskapet har 

förändrat igen, detta är något den stelbenta pragmatiska 

svenska ikeanyckeln som inte haft en orgasm på sex 

månader inte med lätthet kommer kunna analysera.  

En mentalitet som förkroppsligas av Ivar Arpi och Lars 

Vilks som torrrunkar varandra i yttrandefrihets namn.
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April  13th, 22:30
Vakna. Börja om. Duscha. Äta. Tvätta. Städa.  

Beställa. Torka. Analysera. Sortera. Vika. Ta hand om. 

Förbereda. Betala. Hämta. Plantera. Inhämta. Tänka om. 

Göra research. Strukturera. Skriva. Lägga ljud.  

Åka. Träffas. Äta. Prata. Maila. Somna. 

April  14th, 17:21
Snabb promenad. Snabb dusch.

Snabb kaffe. Sakta harry.

Sakta vid vattenpölen.

En blomma en kvist

trädkronans raster och solen.

Sakta teckning i gräset

och tårar av lera stiger bredvid

Diddy på en blöt trottoar.

Sakta måltid och snabb promenad.

Sakta visit hos cyan.

Sakta rädsla och snö bakom fönster

andningen snabb för hjärta.

Sakta strö socker mot stenar vid ditt hem

längs fasad av vass längs flod.

Snabb promenad den sprider en sorts

nerv att strö i ödlan. 
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April  14th, 23:30
Min väckarklocka ringde 09.45. Jag steg upp och  

drack en proteinshake. Därpå följde två koppar kaffe  

i sängen. Klockan 11.00 anlände jag till mitt lokala  

gym, värmde upp och tränade marklyft till 12.00.  

Då duschen skippades var jag i ateljén på Skepps-

holmen redan 12.50. Lunchen utgjordes av en omelett 

tillsammans med två koppar kaffe. Resterande delen  

av dagen ägnades åt måleri med generösa pauser. 

Under dagen lyckades jag måla klart tre löv, nästan  

tre kvadratdecimeter. Jag är mycket nöjd med dagen.

April  14th, 01:14
När jag drar på mig tröjan jag ska sova i så känner jag 

en doft i den som såklart är min, men påminner om 

någon annans, så jag drar upp tröjan och trycker den 

mot näsan och det är farmors doft, som värme och  

som att hon burit runt på mynta.
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April  17th, 13:40
I Deserve Something in my deference

May 

Our feelings coincide

Should 

You want blood

(You’ve Got It)

starstripe

He said Wait to bleed

and held me

I wont need what I want

I wont say what I need

And I trusted him

In a world where she counts

Nonexistent shapes 

imaginary remainders

Bed of memory shells

Oddly she counts

And escapes nonetheless
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my-selfish-love

Thank you for coming into my life and giving me joy, 

thank you for loving me and receiving my … 

Do you think the emptiness of space will ever  

crumble away?

April 17th, 16:25
Tiden är så väldigt närvarande här. Inte stillastående, 

men så väldigt mycket långsammare än tiden utanför. 

Kanske är det brukligt för tiden när den bor hos äldre 

människor. Tempot som sänks att bättre stämma 

överrens med kroppens. Föremålen samlade under 

ett helt liv som nu har fått en plats de inte längre 

flyttas från. Rutinerna som har blivit så ingnuggade 

i kroppen att den inte längre förstår att det går att 

göra annorlunda. Morgonkaffe – elvakaffe – lunch – 

eftermiddagskaffe – kvällsmat – nyhetssändningarna – 

sängen. Varje dag så väldigt lik den förra.

April  18th, 08: 32
Den här morgonen dricker jag mitt kaffe samtidigt som jag 

läser mitt horoskop för 2017 på nätet. Jag är vattuman.

“Under stora delar av det här året dras du i två olika 

riktningar: den ena styrs av Saturnus, som tycker att du 
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ska bygga vidare på det du redan har, och den andra 

av Jupiter, som menar att du gör bäst i att bara lämna 

allt bakom dig och börja om med något bättre. Båda 

planeterna har rätt, men på olika sätt. Det har tagit dig  

– och Saturnus – väldigt lång tid att ta er dit ni befinner 

er nu. Förmodligen fler år än du vill erkänna, men låt 

oss säga att resan påbörjades i början på 2000-talet, 

eller till och med ännu tidigare.”

Det finns ett månadshoroskop för April också. Där står 

det att jag inte tycker att dagarna räcker till den här 

månaden. Jag har så mycket inplanerat att jag inte hinner 

med den vanliga vardagen och det stämmer ganska bra. 

Lösningen är att medvetet ta en paus och stanna upp. 

Annars kan jag dra på mig en vårförkylning av all stress. 

I mitten av april finns möjlighet till en minisemester. 

Eftersom det är mitten av april nu och påsken precis har 

kommit och gått så antar jag att det är den horoskopet 

syftar på. Men då var jag i skolan och byggde ramar.

På en annan sajt hittar jag dagens horoskop. Det talar 

om för mig att jag ska hålla i småmynt och att det är en 

bra dag för kortspel. Bara jag inte spelar om pengar. 

Och jag ska lyssna på min kropp. Även om jag känner 

mig stark idag så får jag passa mig så att jag inte kör 

för hårt, det kan få konsekvenser i morgon. 
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April  18th, 11:30
What is the green between? What is the red inside?  

What is the night? What is the love I’m turning to, 

right at the very end? Who are the lovers? Who is 

remembering? I know and I don’t know, but I keep 

going. Down a path of last-call songs that taste like skin 

and lilacs. And then further in, to the place where they 

belong, where it all belongs, held in a black pause full of 

bird song and insects climbing, rising towards artificial 

moonlight, droning orange streetlights, toxic green bar 

lights, one red bulb in the ceiling. In the back yard, a 

red plant is coming out of the earth. 

April  18th, 23:45
Antingen så finns det tre eller så finns det ingen. 

Har sprungit runt i över en kvart nu och vänt upp och 

ner på den redan halvt upp och nervända lägenheten.

Studentettan/terrariet/skolådan som jag bott i de 

senaste 8 månaderna skulle bli mitt ställe, där jag 

kunde hänga upp vad jag ville på väggarna och vara  

i mitt helt egna trygga rum. 

Så blev det inte. Istället fyllde jag väggarna med ångest, 

självhat och sjukdom, så känns det i alla fall nu och jag 

längtar tills jag flyttar härifrån. 

Det svider på mina läppar efter att ha haft den otända 

menthol-ciggen i munnen för länge. Var fan är de  

jävla tändarna?!
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Ironiskt nog har jag hittat fyra olika lypsyl, den andra 

runda prylen jag letat efter hela vintern. 

Har smörjt in läpparna med fan allt 

.. hmm i morgonrocken under allt vitlöksskräpet kanske? 

Nope .. i mejan påsen, ? Nope men ännu ett lypsyl. 

Jag sneglar ner mot den öppna lådan i sängbordet,  

den där jag har obetalda räkningar och sexleksaker i. 

Jag valde att ha den kombon för att det var en rolig 

kontrast precis som att jag i bokhyllan har blandat 

spirituella böcker om drömvärlden med praktisk 

cykelhantering.

Motsatser, jag tror jag gillar motsatser. 

Jag går och skrattar med mig själv, inte åt mig själv 

utan med mig själv. 

Det är viktigt att tycka om och ta hand om sig själv.  

I mitt fall innebär det att saker som har en bestämd 

plats i min bostad är motsatser. Kontraproduktiv är  

ett av mina favoritord.

Ingen tändare i lådan heller bara räkningar som 

kladdats ner av gammalt glidmedel och sen den där 

jävla butpluggen som han hittade i förrgår.. när han 

letade efter, ja just det tändare.. 

– Va har du en butplugg? Och här trodde jag att du inte 

var inne på något analt alls, haha?! 

Ville inte så gärna erkänna att anledningen till att jag 

diggat det vaginala stenhårt senaste tiden beror på att 

sist någon var i min rumpa och rotade, slutade det hela 

i en fantastisk bajsexplotionsfest som varken jag eller 
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mitt då nerkletade hemsläp riktigt hade räknat med 

och att jag helt enkelt är för pryd för att återuppleva en 

sådan händelse..

aja fan i pennskrinet lär jag ju ha en tändare i alla fall. 

Så vad har jag gjort idag?

Ingenting. 

April  20th, 10:00
o, ó – as in odd, not, rot (never as in hope); the lips are 

more rounded in Slovak, forming the shape of the letter 

– o – (look in a mirror) ô – as the Slovak u + o (see the 

respective descriptions), stôl (“a table/desk”): [s-t-oo-o-l]

April  20th, 01:23
Vakna. Hoppas. Skratta. Äta. Packa. Lämna. 

Transportera. Fundera. Organisera. Klippa. Berätta. 

Försöka. Luncha. Leta ateljé. Dricka kaffe. Kramas. 

Läsa. Hjälpa till. Åka. Drömma. Skriva. Leta. Klippa. 

Jobba. Bestämma. Svara. Planera. Handla. Laga mat. 

Plocka undan. Diska. Vattna. Tänka. Somna. 

April  20th, 04:50
I plead the fifth, att snacka är förbehållet ”svensken”. 

Tystnadsplikt är ett måste för en blatte för överlevnad 

och integrering.
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April  21st, 11:59
Coffee & fresh air

Daniel(1) asked me about the fire in my show….. 

why?….. I did not write fire! “I have a studio visit in 4 

mins” I said. “We will talk later” he said 

Meet Daniel(2) and Johan(1) for a studio visit, Daniel sat 

on the curved sofa in my studio Johan sat in a chair. 

My studio has white walk and red seating. There is a 

beautiful jade colour chest of draws, on top of that are 

4 cameras, and a playing card, a Polaroid, a decorative 

stone and a cast of a friend’s face. She made it into a 

death mask, she has close ties to illness and death.

Yashica flex - Medium format, gift from a friend I meet 

on my first day at Mejan, canon 550 a gift from a 

french guy next to it is, Queen of hearts playing card, 

it’s a Swedish one so the initials are D. A guy I shared 

another studio with gave me that.

Canon MKIII, the first thing my mother said when I 

told her I was going to Stockholm was something like 

I didn’t need to buy the expensive camera as I will not 

need it in Stockholm, lol

I am yet to do a photo job here. 

In the front, next to the death mask is a Lomography 

8hole camera, it’s bright red. I paid £30 for it 10years 

ago, It was my 3rd camera. I still have the box and receipt.

You see my face and the side of another in the Polaroid, 
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everyone always ask who is in it? but they already know 

– a class mate. I got the stone as a present on my solo 

exhibition night. The Yashica and stone dated. 

Coffee & fresh air

I called Ruth

I called Rhoda

I called David

I called Daniel.(3)

Ruth called back, she arrived on Easter Monday, she 

was with her dad, I said I am sorry for your loss, he 

said “ It is God’s will ” David was with them, he was on 

another call, Rhoda sent me a message, Daniel read my 

message but has yet to reply. The burial for their mother 

starts tomorrow.

We are too young for this!

Studio visit with Meriç, she had Donatella too, she 

asked if I always gave people food and drink whilst 

looking at Morning after Breakfast, that was the original 

plan. We ate kanelbullar. 

I went to collect paper from Daniel(1), I left with nothing.

Pasta, bacon, onions, tomatoes and chillie salsa and 

some seafood sauce

call Lizzie
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fresh air

Nap

why is Johan(2) calling my UK number? it’s 7:11, I am 

too tired, he said they close at 8, we meet tomorrow.  

nap 

it’s midnight, Johan(2) did not call back, I am still tired

I should call my Mother. 

April  21st, 23:19
š – as in shore, clash, [sh]

u, ú – as in ooze, soup, shoe, [oo]

ž – as in treasure, measure, beige, [zh] 

April  28th, 17:49
Fem år på konsthögskola,  

till vilken nytta säg? 

När jag var liten plockade jag isär saker nu

måste jag sätta ihop mitt liv. 

Tack och hej leverpastej 

nu är det dags att göra min grej, 

ni får inte längre granska mig.
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January 
7th 07:47 Markus Bowie

8th 14:30 Ronja Kim Pedersen

February 
8th 16:48 Rosamunde Dora Brüsch

23rd 11:00 Oskar Hult

28th 08:28 Theresa Traore Dahlberg

March 
3rd 14:00 Oskar Hult

10th 19:00 Pelerin Brodrej

17th 00:00 Oskar Hult

23rd 22:35 Militza Monteverde

27th 08:26 Lode Kuylenstierna

27th 11:30 Ludmila Hrachovinova

27th 16:30 Pelerin Brodrej

27th 23:56 Petra Hultman

27th 03:33 Andreas Nur

April 
1st 18:51 Josefina Malmegård

2nd 12:45 Pelerin Brodrej

3rd 18:05 Rebecca Digby

4th 11:45 Ludmila Hrachovinova
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4th 12:12 Alice Söderlund

4th 14:13 Andreas Nur

4th 16:33 Susan Whitlow

4th 02:14 Petra Hultman

6th 21:00 Pelerin Brodrej

7th 17:00 Johan Berglund

12th 16:26 Ludmila Hrachovinova

12th 20:56 Andreas Nur

13th 22:30 Petra Hultman

14th 17:21 Magnus Broddy

14th 23:30 Isak Anshelm

14th 01:14 Pelerin Brodrej

17th 13:40 Bunny Rogers

17th 16:25 Petra Hultman

18th 08.32 Inez Jönsson

18th 11:30 Ar Parmacek

18th 23:45 Ronja Kim Pedersen

20th 10:00 Ludmila Hrachovinova

20th 01:23 Petra Hultman

20th 04:50 Andreas Nur

21st 11:59 Diana Agunbiade-Kolawole

21st 23:19 Ludmila Hrachovinova

28th 17:49 Andreas Nur
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Diana Agunbiade-Kolawole
dianakolawole@gmail.com
dianakolawole.com



51



52



53



54

Isak Anshelm
coltopi@hotmail.com
www.isakanshelm.com
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Johan Berglund
johanberglund1991@gmail.com
johanberglund.org
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Markus Bowie
markus.bowie@gmail.com
www.markusbowie.com



63



64



65



66

Magnus Broddy 
magnus.broddy@gmail.com
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Pelerin Brodej
pelerinbrodej@gmail.com
www.pelerinbrodej.com
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Rosamunde Dora Brüsch
asor@live.dk
www.rosadb.com
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Rebecca Digby
radigby@gmail.com
www.rebeccadigby.com



79



80



81



82

Ludmila Hrachovinova
hrachovinova.ludmila@gmail.com
www.hrachovinova.com
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Oskar Hult
hultoskar@gmail.com
www.oskarhult.com
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Petra Hultman
info@petrahultman.se
www.petrahultman.se
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Susanna Jablonski
susannajablonski@gmail.com
www.homevideoproduction.se
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Inez Jönsson
inez.jonsson@gmail.com
www.inezjonsson.se
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Lode Kuylenstierna
lode.kuylenstierna@gmail.com
www.lodekuylenstierna.se
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Josefina Malmegård
j.malmegard@gmail.com
www.vimeo.com/
josefinamalmegard 
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Militza Monteverde
militzamonteverde@gmail.com
militzamonteverde.tumblr.com
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Andreas Nur
kontakt@andreynur.se
www.andreynur.se
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Ar Parmacek
stonebystonebystone@gmail.com
www.arparmacek.com
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Ronja Kim Pedersen
ronja.pedersen@gmail.com
www.vimeo.com/
ronjakimpedersen
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Bunny Rogers
bunrogers@gmail.com
www.meryn.ru
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Gabriel Säll

To hear more anecdotes and 
stories of personal experience 
relating to Public Examination, 
call our switchboard operator  
to be put in touch with a  
contributor of your choice:

+46 86144032
Mon–Fri, 09:30–16:00
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Alice Söderlund
alice@alicesoderlund.se
www.alicesoderlund.se
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Theresa Traore Dahlberg
theresatraoredahlberg@gmail.com
www.theresatraoredahlberg.com
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Susan Whitlow
susan_whitlow@hotmail.com
www.susanwhitlow.com
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