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KäRa KollegoR
Det är den 9 april, och fortfarande är det långt kvar innan master-
utställningen har en form. Verken ska först färdigställas och installe-
ras, texter skrivas och katalogen tryckas. Ingen av oss vet således hur 
utställningen kommer att se ut, vad den kommer göra och hur den 
kommer tas emot. Samtidigt har mycket redan hänt; händelser som 
har gett upphov till många och viktiga frågor och diskussioner om 
konstutbildningens roll, med specifikt fokus på avgångsutställningen 
såsom den praktiseras på Konsthögskolan. Jag tror inte att jag över-
driver om jag säger att i år ställdes vissa saker på sin spets, för oss alla 
—likväl studenter som fakultet. Vi har haft intensiva diskussioner om 
vad vi vill att avgångsutställningen ska göra och vad den faktiskt gör i 
en samtid som vår. Två frågor som ofta, om än inte alltid, ger väldigt 
olika svar.

I detta förord och i den följande texten, ”Memo över en lärande- 
process”, vill vi ta tillfället i akt att reflektera över några av de aspek-
ter som togs upp i våra möten. Jag hoppas även att vi kan fortsätta 
samtalen bortom just denna utställning, i nästa sammanhang där vi 
möts. Frågorna är alltför viktiga för att begränsas till en katalog och 
till en utställning.

Avgångsutställningen, så som den genomförs på Konsthögskolan och 
flera andra skolor, är ett unikt fenomen i ett konstnärligt samman-
hang. Det är en av de få gångerna där ni som konstnärer, inom ramen 
för en större grupputställning, själva avgör vad som ska visas och hur 
det ska visas, oberoende av andras val och åsikter. Visserligen får ni 
handledning och vägledning av oss undervisande konstnärer, men i 
slutändan är det ändå ni själva som avgör. Det vill säga, här finns 
ingen curator som har åsikter om vilket av era verk som passar in i 
tematiken eller i relation till andra verk. Ingen exkluderas på grund 
tematiska eller konceptuella misslyckanden. Ingen marginaliseras 
eller anses mindre intressant. Det är utställningen i sig, som praktik 
och form, som är det centrala. Och när ni väl valt ett verk, är det upp 
till oss som grupp att försöka skapa en helhet som kan utmana idéer 
och tankar, och i bästa fall även ge upphov till nya. Dessa villkor 
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kan potentiellt skapa en väldigt intressant och heterogen grupput-
ställning, där verk med varierande form, metoder och innehåll ställs 
bredvid varandra. Detta är utställningens styrka och svaghet, på en 
och samma gång.

Innan vi går vidare är det kanske på sin plats med en fotnot. Självklart 
ska vi se antagningen av studenter till Kungl. Konsthögskolan som ett 
urval, vilket avgör vem och vad som kan utvecklas inom ramen för 
utbildningen och därmed i slutändan får ta plats på avgångsutställ-
ningen. I den bemärkelsen är den redan curerad. Denna process och 
mekanism ska inte undervärderas. Och det är vårt ansvar som fakul-
tet att kontinuerligt reflektera över våra urvalskriterier. Det bety-
der att även om alla studenter är olika, har ni samtidigt gått igenom 
samma utbildning, vilket såklart påverkar er syn på konst. Slut på 
fotnot.

Från ett annat perspektiv är avgångsutställningen en plats där ni som 
unga konstnärer äntligen, efter fem år, får visa upp era verk för den 
professionella konstscenen och en större allmänhet. Ofta besöker 
kritiker utställningen för att spana in det så kallade nya och unga, det 
som i bästa fall ska leda konsten vidare in i framtiden. För många av 
er är det här den första gången ni granskas och bedöms av blivande 
kollegor, kritiker och allmänhet. Det kan både vara smärtsamt och 
lustfyllt. Från det perspektivet kan vi se denna form av avgångsut-
ställning som en kvarleva av idén om mästaren och lärjungen, där 
ni genom ett självvalt verk visar upp hur ni bemästrar det konst-
närliga uttrycket. Men, då måste vi fråga oss vad det betyder att en 
konstnärlig utbildningsinstitution år 2018 fortfarande använder sig 
av denna konvention. Har vi som utbildningsinstitution slutat hänga 
med i utvecklingen av konst och utbildning? Har vi omfamnat den 
valideringspolitik som satt sina klor i det konstnärliga och akade-
miska fältet? Har vi, i allt detta, glömt att utvärdera formens konven-
tion? Eller, finns det andra skäl till varför vi fortsätter att göra dessa 
utställningar?

Ja, till viss del anser jag att institutionen både står stilla och är påver-
kad av dagens standardiseringskrav. Inte minst har våra samtal det 
här året synliggjort det. För att förändra detta, vill vi ta tillfället i akt 

att bjuda in er att reflektera tillsammans med oss hur vi kan utveckla 
och förändra formen för avgångsutställningen. Jag/vi har inga svar, 
bara frågor och en önskan om att tänka om, tänka nytt och tänka 
annorlunda.

Inom ramen för detta omtänkande, behöver vi även se utställningen 
från ytterligare ett perspektiv, som går bortom både mässan och mäs-
taren. Avgångsutställningen kan ju också ses som ett tillfälle där ni 
har möjlighet att undersöka och experimentera med utställningen 
som just form. Att utforska de komplexa, spatiala, visuella och dis-
kursiva kunskaper som produceras i en utställning. Från detta per-
spektiv är utställningen mer än en presentation eller ålderdomlig 
konvention, det är snarare en plats för experiment och prövande.  
Å ena sidan innebär det ett risktagande; kanske misslyckas ni med 
att uppnå det ni förutsatt, kanske blir ni inte förstådda. Å andra 
sidan kan det potentiellt leda till nya tankar, nya former och till och 
med vidga idén om konst. Det är mitt i detta oförutsägbara och sår-
bara som vi som konstnärer behöver verka, vara modiga, radikala 
och utforskande, men för det krävs styrka, solidaritet och agens. I år 
visade ni upp några av dessa egenskaper. 

Som ett försök att fortsätta diskussionen redan här, i katalogen, har 
vi också bett er reflektera över samma fråga som vi har gjort i våra två 
olika texter: hur kan vi förstå begreppen inuti/utanför i relation till 
konst och utbildning? Jag ser fram emot era svar!

Jag och mina kollegor ser också fram emot att fortsätta att kritiskt 
fundera över relationen mellan samtidens och historiens konstnär-
liga uttryck och traditioner, en fråga som blev högaktuell med årets 
utställningsplats och diskussion.

Innan jag avslutar vill jag ta tillfället i akt att på Kungl. Konsthögskolans 
vägnar rikta ett tack till personer som varit centrala för utställningen:
Ett stort tack till Kungl. Konstakademien och dess ständiga sekre-
teraren Isabella Nilsson som visat stor förståelse för våra diskussio-
ner och konstnärliga processer, och inte minst generöst svarat på alla 
våra frågor och funderingar. Samtalet mellan konsthögskolan och 
konstakademien har varit givande och möjliggjort samarbete kring 
avgångsutställningarna.
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Jag vill också tacka administrativ och teknisk personal på både Kungl. 
Konsthögskolan och Kungl. Konstakademien, som skapat förutsätt-
ningar för att kunna genomföra denna utställning.

Tack till Maja Kölqvist som ramat in utställningarna genom katalo-
gens grafiska form och tillhörande affisch. 

Stort tack till alla studenter som arbetat många timmar med katalo-
gen och utställningen.

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till Isabella Tjäder, som 
outtröttligt koordinerat masterutställningen—utan dig hade detta 
inte varit möjligt. 

Professor Petra Bauer Via utställningsgruppen, april 2018

—
Dear Colleagues
 
It is April 9th, and still a long way to go before your Master Exhibition 
has taken form. Works must be completed and installed, texts writ-
ten, and the catalogue printed. None of us know at this very moment 
what the exhibition will look like, what it will do and how it will be 
received. At the same time, a lot has already happened; events have 
taken place that have generated important discussions amongst us 
about the role of art education, with specific focus on the graduation 
show and how it is practiced at the Royal Institute of Art. I do not 
think I am exaggerating when I say that this year some things were 
at stake, for all of us—students and faculty. We have had intense dis-
cussions on what we want the exhibition to do and what it is actually 
doing in a time like ours. Two questions that often, if not always, gen-
erate very different answers.
 
In this foreword and the following text, “Memo of a Learning 
Process”, we want to take the opportunity to reflect on some of the 
issues that were raised in the meetings leading up to the production 
of this graduation show. I also hope that we can continue these con-
versations beyond this particular exhibition, in the next context in 
which we engage and meet. The issue is too important and urgent to 
be confined to one catalogue, and one moment in time.
 
The final show, as it is practiced at the Royal Institute of Art as well as 
several other art academies, can be seen as a unique phenomenon in 
an artistic context. It is one of the few occasions where you as art-
ists within the frame of a large group exhibition decide for yourself 
what you will exhibit and how it should be displayed, regardless

of the choices and opinions of others. Certainly, you will receive 
guidance from us as teaching artists, but ultimately the final deci-
sion is yours. That is, there is no curator telling you which of your 
works fit the theme of the exhibition or the other selected works. 
Nobody is excluded because of thematic or conceptual failures. No 
one is marginalised or disregarded. The only narrative and con-
cept here is exhibition making itself. And, once you have chosen 
your work, it is up to us as a group to try to create a whole, where 
ideas and thoughts can be challenged and re-thought. These condi-
tions can potentially create a very interesting heterogeneous group 
exhibition, where works with very different forms, methods and 
content are displayed next to each other. These different aspects 
are both the strength and the weakness of the exhibition.
 
Before we continue, a brief footnote may be necessary: we must of 
course acknowledge that the admissions process of new students to 
the Royal Institute of Art is a selection process, which determines 
who and what can develop within the framework of the education 
and thus can ultimately take place in the final exhibition. In that 
sense it is already curated. This process and its mechanisms should 
not be underestimated. And it is our responsibility as faculty to 
continuously reflect on the selection criteria. This means that even 
though you are all different, you have also been subjected to the 
same educational framework, which subsequently affects your 
view on art making. End of footnote.
 
From another perspective, one can say that the final show is a 
place where you, as young artists, finally, after five years, can show 
your works to the professional art scene and a wider public. Often 
critics will visit the show to look for the so-called new, young art, 
which in the best case scenario will lead art into the future. For 
many of you, this is also the first time you are being reviewed and 
assessed by your future colleagues, critics, and a general audience. 
It can be both painful and enjoyable. From this perspective, we can 
to some extent see this large graduation show as a sort of remnant 
of the idea of the disciple and master, where you, through a work of 
your choice, show that you master artistic expression. But, then we 
also need to ask what it means that we as an educational art insti-
tution in 2018 still adhere to this convention. Are we as an institu-
tion lagging behind the development of art and education? Are we 
even painfully embracing the politics of validation and assessment 
within the field of art and academia? Have we, in all of this, forgot-
ten to evaluate and reflect on the convention of the form? Or are 
there any other reasons that make us hold on to it?
 
Yes, to some degree I do think that the institution is both at a 
standstill and effected by standardization policies. Certainly our 
conversations this year have proven it. To change that, we therefore 
want to take this opportunity to invite you to reflect together with 
us on the final show as a form and how it could develop and change. 
I/we have no answers, only questions and desires to scrutinize this 
form of exhibition. Can we rethink it? Think it anew? Think of it 
any differently?
 
However, within this thinking process, we need to see it from yet 
another perspective, which goes beyond both the idea of a fair, and 
the master. This exhibition could also be seen as a place where you, 
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one more time, have the opportunity to explore and experiment 
with the exhibition as a form. To explore the complex spatial, visual 
and discursive knowledge produced in exhibition making. From 
this perspective, the exhibition is more than a presentation or an 
old-fashioned convention, it is a place for explorations and experi-
mentations. On the one hand, it means taking a risk of failing, of not 
being understood, of messing things up. On the other hand it could 
potentially lead to new thoughts, new forms and even an expanded 
idea of art. We never know until we try, and it is in the midst of this 
unpredictable and vulnerable situation that we as artists need to act, 
to be radical, daring and explorative. That  requires strength, soli-
darity, and agency. This year you expressed some of these qualities.
 
In an attempt to continue the discussion here, in this catalogue, 
we have asked you all to reflect on the very same questions that we 
explore in our two different texts: how can we understand the concepts 
inside/outside in relation to art and education? I look forward to your 
responses.

My colleagues and I are also looking forward to continuing to criti-
cally reflect on the relationship between contemporary and historical 
artistic expressions and traditions, a question that became very central 
with the choice of this year’s venue and subsequent discussions. 

Before ending, I would like to, on behalf of the Royal Institute of 
Art, thank some of the people who have been central in realising the 
exhibition:

A big thank you to the Royal Academy of Fine Arts and its perma-
nent secretary, Isabella Nilsson, who has shown great understanding 
for our discussions and artistic processes, and generously answered all 
our questions and concerns. The conversation between the school and 
the academy has been productive and facilitated the collaboration on 
the final year show.

I would also like to thank administrative and technical staff at both 
the Royal Institute of Art and the Royal Academy of Fine Arts, whose 
expertise and work have been crucial for realizing the exhibition.

Thank you to Maja Kölqvist who framed the exhibitions through the 
graphic design of the catalogue and accompanying poster.

And, a big thank you to all the students who worked many hours with 
the catalogue and the exhibition.

Last but not least, I would like to express my gratitude to Isabella 
Tjäder, who tirelessly coordinated the master exhibition—without 
you, this would not have been possible.

On Behalf of the Exhibtion Team Professor Petra Bauer April 2018

MeMo över en 
läranDeProCess. 
utställningen soM 
KunsKaPsverKtyg och 
—oBjeKt. 
Det reguljära, det periodiska, är så underförstått i idén om en årlig 
examensutställning att vilket avbrott som helst i motsats framstår 
som ett undantag. Det faktum att denna skola informellt refererar 
till sin slutshow som Vårutställningen kan tyckas ytterligare under-
stryka tillfällets cykliska och obevekliga temporalitet. Precis som 
våren, förnyad varje år (kusliga metaforer om grödor och blom-
ning lämnade åt sidan) anländer utställningen varje år med ett 
förslag om en ackumulerad upprepning av exempel på verk, som i 
bästa fall tillåter oss att jämföra olikheter genom att rama in dem 
i en konvention fastställd av upprepad tradition och systemering. 
Konventionen genererar en illusion av kontinuitet, där varje år är 
jämförbart med föregående och sätter en standard för kommande, 
och där den här utställningens funktion uppenbaras med en betryg-
gande klarhet. Här framkallas oundvikligen en föreställning om 
förnyelse. Det är därför ofrånkomligt att bestridandet av denna 
konvention, vilken form den än tar, genererar en känsla av undan-
tag. Men samtidigt, om förnyelse är det dolda begreppet som står 
på spel borde undantaget vara något åtråvärt att provocera fram. 
Varje gång. Regelbundet. En pervers dialektik spelar in här, mel-
lan kontinuitet och avbrott; en dialektik som också är en fruktsam 
paradox. Årets Vårutställning på KKH har sedan sin start präglats 
väldigt skarpt av samma dialektik. Konventionsmotstånd inträdde 
redan under förberedande möten mellan studenterna som del-
tar i utställningen, professorerna utsedda att koordinera den, och 
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skolans ledning. Konstakademien, utställningens föreslagna hem-
vist, fungerade som en katalysator för den här diskussionen. Hur 
skulle den inte ha gjort det?

De speciella växlingarna i relationen mellan KKH och 
Konstakademien under senare tid predisponerade ofrånkomligen en 
frågvis och kritisk attityd gentemot beslutet att ha examensutställ-
ningen i lokalerna på Fredsgatan. De första diskussionernas ton av 
förargelse sattes av färska minnen av en lika stött situation, vilken just 
på grund av sin vikt inte känns relevant att ta upp här. Den kritiska 
predispositionen öppnade dock dörren för ett mer generellt under-
sökande, som på något sätt drog fördel av vissa symboliska kvalitéer 
hos bägge institutionerna. Således, om Konstskolan inom konstens tra-
dition är instansen där kunskapen och skickligheten erhålls genom 
den mimiska och/eller kritiska relationen till en etablerad kanon, 
så är Konstakademien instansen där denna kanon fastställs och legi-
timeras. Antagonismen i den här diskussionen upprepar därför en 
sedan länge inarbetad tradition. Nytt och gammalt. I samtiden kan 
den här dikotomin dock upprätthållas enbart som fiktion. Nästan 
som en villfarelse. För att konstskolans relation till den evigt flyktiga 
idén om en kanon inte står i centrum av antagonismen i fråga, och 
ännu mer påtagligt, för att Konstakademien, i Sverige och på andra 
ställen, inte längre är en effektiv upprättare eller vidmakthållare av 
denna kanon. Givet att den här dikotomin, milt uttryckt, är en ana-
kronism – hur kan den bli ett produktivt ämne för diskussion? Under 
alla arbetsmöten och sammankomster under förberedelserna för 
årets vårutställning kunde vi gemensamt konstatera att den kunde 
det. Den kunde det just för att den hjälpte oss att förstå funktionen 
(och relevansen) av en till synes lika anakronistisk institution: nämli-
gen examensutställningen som sådan.

Idén om examensutställningen, som beskrivet i inledningsraderna av 
denna text, kan också gömma en obekväm framstegskult i sin fest-
liga retorik. Om det till slut handlar om förnyelse, skulle det kunna 
vara så att denna förnyelse enbart handlar om tillkommandet av nya 
utövare som rituellt välkomnas in i de skickligas gemenskap. Även 
om det är en bild vi instinktivt vill stöta från oss, är det en vi kanske 
borde behålla som en typ av motsats-modell. Idén om bemästrandet 

av konsten som en förberedelse för en professionell förväntan är vad 
som ligger bakom den här modellen: den formativa perioden avslu-
tas med en övergångsrit, både en ingång till det nya tillståndet och ett 
eldprov, avgjort i fri konkurrens mellan jämlikar, som genom att ställa 
ut under samma förutsättningar i samma rum underförstått tävlar om 
att legitimeras. Om den ovannämnda historiska motsättningen mel-
lan skola och Akademi verkade nästan löjligt föråldrad, hur kommer 
det sig att traditionen med en examensutställning som en funktion 
för legitimering än idag låter så bekant? Det är legitimeringsproces-
sernas instanser som står på spel här. Det normativa sätt genom vil-
ket Akademierna genererade den här legitimeringen förr gav plats 
för ett mer tillämpat sätt att generera värde, både genom markna-
den och, senare, genom de (mer eller mindre kritiska) curatoriella 
formerna av validering. Detta är ett känt faktum. Men behåller inte 
den här skillnaden, i sin grundläggande form, examensutställning-
ens funktion som ett ramverk för jämförbarhet mellan olika verk? 
Vore inte examensutställningens fundamentala struktur identisk 
om målet fortfarande, underförstått, var valideringen av resultaten 
av en lärandeprocess, oavsett vilken instans som skulle bemyndiga 
valideringen?

Om Akademi är inuti, vad är då utanför? Det var frågan som ställ-
des i diskussionsprocessen som ledde till den här utställningen. 
Utfrågningen spelade med dubbelheten i begreppet Akademi: å ena 
sidan som en maktinstitution inom ett visst fält, å andra sidan som 
en generisk benämning för högre utbildning. I denna homonymi pro-
blematiserades sammanstötningen mellan de två institutionerna som 
låg till grund för diskussionen: vilken instans har idag auktoriteten 
att sätta kunskapsstandarder? Självklart inte den gamla Akademien 
som den kungligt sanktionerade institutionen, men säkerligen inte 
heller akademin, universitetet, som i Konstens område varit tvunget 
att genomgå de motsägelser och aporier associerade med standar-
diseringen av valideringsmetoderna för undervisningen det erbjöd. 
Bolognaprocessen, det mest ökända försöket att systematisera detta 
paradigmskifte, misslyckades just i den kretsgång som är implicit i 
antagandet att akademin kan definiera, normativisera och jämföra 
utfallen av utbildningsprogram som är designade just för att garan-
tera definierbarheten, normativiteten och jämförbarheten av dessa 
samma utfall. Hur genererar konstutställningen förutsättningar 
för denna ”objektiva” jämförbarhet? Är inte konstens akademi, 
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Konsthögskolan, och dess nyligen omfamnade uppgift att generera 
verifierbar, jämförbar kunskap för utövandet av konst, på väg att bli 
den instans som skulle kunna ta över den gamla Akademiens plats 
och (som en fasaväckande sidoskada) främja framtagningen och 
bevarandet av (ack!) akademisk konst? Om Konstskolan så tydligt inte 
står utanför i den dikotomin, hur kan då konststudenter relatera till 
ett utanför? Hur kan de definiera eller ens generera ett utanför?

En av konsekvenserna av standardiseringsprocessen i konstutbild-
ningen som i Europa slutligen tog formen av Bolognaprocessen var 
vad som under det senaste decenniet i konstsystemet har varit känt 
som utbildningsvändningen [the educational turn]. Oron kring utbild-
ningskriserna i allmänhet, och kring konstutbildning i synnerhet, 
ledde tydligen (menar i alla fall den kategorins förespråkare) till ett 
påtagande av att detta ansvar från konstinstitutioner utan utbild-
ningsfunktion, framförallt curatorskapet. Tolkningen gick som 
så, att givet kritiken som riktades mot valideringsformerna i högre 
konstutbildning, var konstpedagogikens singularitet, som platsen där 
experimenterande och heterogenitet var sätten för att nå och skapa 
kunskap, tvungen att utövas någon annanstans. Någon annanstans 
var, fundamentalt, utställningslokalerna. Utbildningsavdelningar på 
museer fick ett uppsving, för att snart tas över av utbildning som ett 
tema, ett ämne, och en skepnad i utställningarna själva. Konstcentra 
organiserade inte bara workshops, kurser och seminarier lika (eller 
mer) intressanta som de på utbildningsinstitutioner, men (och detta 
är den symtomatiska vändningen vi ska utforska här) deras utställ-
ningar började se ut en hel del som skolor. Jag kan minnas chefen för 
en konstinstitution, förutseende inför vändningen som var på gång, 
som redan i slutet av nittiotalet stormade in under installationen av 
en utställning i sitt galleri skrikandes ”Inga podier! Bord! Bord!” Den 
nödvändiga, välmenta och reflexmässiga lösningen att använda det 
specifika problemet med konstpedagogik som ett paradigmatiskt 
fall av konstens singularitet, hade skapat en värdefull omvärdering 
av konstens funktion som en medling genom pedagogikens analogi; 
men det skapade också sin egen retorik. Denna retorik skapade en 
återkopplingseffekt till värdesystemen hos curatoriella praktiker, 
museer, marknaden och akademin.

Om möjligheternas fält vid den här tidpunkten vidgades genom att 
ta in skolan i utställningensrummens logik, så kanske en symmetrisk 
verksamhet nu vore underförstådd i vårt insisterande av att bibehålla 
konstutställningens inkongruens i skolans sfär. Detta skulle förstås 
medföra en kritisk omvärdering av den här utställningens funktio-
ner, men också en analys av utställningen som en lärandeprocess, 
och som ett kunskapsgenererande verktyg. Att göra utställningen 
inte i skolan, men av skolan, som en del av den pedagogiska upple-
velsen, med felbarhet som förutsättning och delat lärande som verk-
tyg. Tvärtemot idén om verifieringen av ackumulerade färdigheter 
eller skicklighet, borde den vara en process av kunskapsinhämtning, 
simultant ett verktyg och objekt för undersökande.

En särskild egenskap hos examensutställningen tycks här dyka upp 
som en medföljande fördel för en sådan lärandeprocess: i motsats till 
utställningarna studenterna kommer att göra senare, så är inte den 
här utställningen utsatt för något narrativt sammanhang, en diskur-
sprincip, eller något annat förenade schema. Det som utställningen 
är sammansatt av är verken skapade av en grupp konstnärer som 
endast delar tillfälligheten att deras examensår är ett och samma. 
Denna tillfällighet kan framstå som outhärdligt godtycklig men 
innehåller en värdefull tillgång i sin egen anspråkslöshet: det enda 
narrativet att jobba med är mekaniken kring utställningsskapandet 
självt. Resultatens heterogenitet kommer föra med sig en historia om 
konstutbildningens undersökande karaktär, och om utställningen 
som en organisk del av utforskningen, snarare än en slutsats. Om 
den framstår som ett hopplock av orelaterade men samstämmiga 
verk av tävlande konstnärer kommer möjligheten vara förlorad. Om 
den lyckas bygga en komplex idéväv kring en heterogen, pluralistisk 
ansats att föreslå inte bara ett utställningsnarrativ, men också en pro-
cess, friktionerna och sömmarna, samstämmigheterna och skillna-
derna i relation till vad skapandet av en utställning kan betyda—då 
är felbarheten en risk som är värd att ta.

Det egenartade i årets Vårutställning kommer inte bero på faktu-
met att den startade som en diskussion om sina egna förutsättningar, 
utan på faktumet att den här diskussionen så småningom tog formen 
av ett anspråk på agens från studenterna, och att den här agensen 
utövades i formen av en ingående diskussion kring vad det innebär 
att ställa ut. Här och på andra platser. Medvetenheten om att ett 
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synsätt på att utställande baserat på utbildning ska generera något i 
relation till förutsättningarna. Beslutsamheten och konsekvenserna 
som kommer med att ställa ut sina egna verk behandlades inte i 
abstrakta termer, utan i själva organiseringen och produktionen av 
utställningen. Processen kommer vara lyckad om det gemensamma 
ansvaret kring utställningens utformande resulterar i en form som är 
konsekvent med hela processen.

asier MenDizaBal Professor i Fri konst, inriktning skulptur och installation vid KKH

—
MeMo of a learning ProCess. the exhiBition as tool anD oBjeCt of KnowleDge. 

The condition of regularity, of periodicity is so implicitly embed-
ded in the idea of a yearly graduation exhibition that any disruption 
appears by contrast as an exceptionality. The fact that this school 
happens to informally refer to its graduates’ presentational event as 
the Spring Exhibition seems to naturalise even more the cyclic and 
inexorable temporality of the occasion. Like spring, renewed every 
year (and leaving eerie metaphors of crops and flowering aside) 
the exhibition arrives every year, proposing an accumulated repe-
tition of samples of works which, ideally, should allow us to com-
pare differences by framing them in the set convention established 
by repeated tradition and systematisation. Every year comparable to 
the previous ones and setting the standard for the ones to come, the 
convention generates an illusion of continuum in which the func-
tion of this exhibition appears with an assuring clarity. An image 
of renewal is evoked here inevitably. It is inevitable, then, that con-
testing this frame in any way would generate a sense of exception-
ality. But at the same time, if renewal is the veiled notion at stake, 
exceptionality should be a desired situation to provoke. Every time. 
Regularly. A perverse dialectic is at play here then between conti-
nuity and disruption; one that is also a fruitful paradox. This year’s 
Spring Exhibition at KKH has been, since its inception, marked very 
acutely by this dialectic. Exceptionality irrupted from the onset in 
the preparatory meetings between the students partaking in the 
exhibition, the professors assigned to coordinate it and the school’s 
direction. The proposed venue of the Royal Academy for the show 
functioned as a catalyst for this discussion. How would it not?
 
The particular vicissitudes of the relation between the Royal 
Institute and the Royal Academy of Arts in recent times predis-
posed, inevitably, an inquisitive and critical attitude toward the deci-
sion of having the graduation show at the premises of the Academy 
at the Fredsgatan. The tone of resentment present during the first 
discussions, was set by the recent memory of an equally resentful 
situation which, precisely for its load, it does not seem pertinent to 
bring up here. But this critical predisposition opened the way to a

more general inquiry, somehow profiting from the certain symbolic 
qualities attached to both institutions at stake. Thus, if in the tradi-
tion of the arts, the School of Art is the instance in which the apti-
tudes and the knowledge are acquired through the mimetic and/or 
critical relation to the established canon, the Academy of Arts is 
the instance in which this canon is established and legitimised. The 
antagonism in this discussion would therefore replicate a long-hon-
oured tradition. New and old. Only in contemporary times, this 
dichotomy can solely be sustained as a fiction. Almost as a fallacy. 
Because the art school’s relation to the evermore elusive idea of 
canon is not so clearly at the centre of this antagonism and, even 
more starkly, because the Academy of Arts, in Sweden and else-
where, has ceased to be an effective establisher nor legitimiser of 
this elusive idea of canon. So, given that this dichotomy is an anach-
ronism, to say the least, how is it to become a productive topic of 
discussion? In the successive working meetings and encounters for 
the preparation of this exhibition we all found that it could. And it 
could precisely because it helped us understand the function (and 
the pertinence) of a seemingly no less anachronous institution: that 
of the graduation show itself.
 
The idea of the graduation show, as characterised in the opening 
lines of this text, can also hide an uncomfortable drive occult in its 
celebratory rhetoric. If it is ultimately about renewal, this renewal 
might be none other than the renewal of the new practitioners who 
are ritually welcome in the community of the apt. Although it is 
an image that we would want to drive away from us, it is one we 
might want to keep as a negative counter model. The idea of the art’s 
mastery as a preparation for a professional expectation is what lays 
behind this model: the formative period ends with a rite of passage, 
both entrance into the new status and test of sufficiency, resolved in 
the free concurrence among peers who, by exhibiting under the same 
conditions in the same rooms, implicitly compete for legitimation. If 
the aforementioned historical opposition between school and acad-
emy seemed almost ridiculously outdated, how is it that this notion 
of the graduation show as concurrence for legitimation still sounds 
so familiar now? It is the instances of the legitimation process that 
are at stake here. The normative mode in which the Academies gen-
erated this legitimation in the past gave way to a more applied way 
of generating value both through the market and, later, also through 
the (more or less critical) curatorial forms of validation. This is a 
known fact. But does this difference not keep unchanged, in its basic 
form, the function of the exhibition as a frame for comparability of 
different works? Would the fundamental form of the graduate show 
not be ultimately identical if the aim was still, implicitly, the vali-
dation of the outcomes of a learning process, regardless of which 
instance is, in each case, the one authorising this validation?
 
If the Academy is inside, what is outside? This was the question posed 
in the process of the discussion that led to this exhibition. The inter-
rogation played with the double sense of the word academy: on the 
one hand as the institution of authority in a given field, and on the 
other, the academy as the generic term for higher education. In 
this homonymy, the clash between the two institutions that origi-
nated the discussion was problematised: which instance holds now 
the authority to set standards of knowledge? Obviously not the old 
Academy as the regally sanctioned body. But surely neither the
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academia, the university, which in the field of Art had to undergo 
the contradictions and aporias of having to standardise the modes 
of validating the teachings it was imparting. The Bologna process, 
the most notorious attempt to systematise this change of paradigm, 
failed precisely in the circularity implied in the assumption that the 
academia could define, make normative, and compare the outcomes 
of programmes of education that are designed precisely to guaran-
tee the definability, normativity and comparability of these out-
comes. How does the art exhibition generate the conditions for this 
‘objective’ comparability? Is not the art’s academia, the university of 
the arts, and its newly embraced task of generating verifiable, con-
trastable knowledge for the practice of art, becoming the instance 
that could occupy the space of the old Academy and (as a horrify-
ing collateral damage) promote the production and preservation of 
(alas!) academic art? So, if the art school is so clearly not outside in that 
dichotomy, how can art students relate to an outside? How can they 
define or even generate an outside?
 
One of the consequences of the standardisation process in art edu-
cation — with the European example ending up taking the shape of 
the Bologna agreement — was the phenomenon known in the art 
system of the last decade as the educational turn. The anxieties around 
the crises of education in general, and of art education in particular, 
apparently gave way (so the proponents of that category claim) to an 
assumption of this responsibility by non-educational art institutions. 
Especially the instance of curatorship. The interpretation went that, 
given the strictures imposed to the forms of validation in higher art 
education, the singularity of the pedagogy of art, as the place in 
which experimentation and heterogeneity were the modes to access 
and create knowledge, had to be practiced elsewhere. Elsewhere 
was, fundamentally, the exhibition spaces. Educational departments 
of museums saw a boost, soon to be overcome by education as a 
theme, a topic and a form in the exhibitions themselves. Art centres 
not only organised workshops, courses or seminars as interesting as 
(or often more than) educational institutions, but (and this is the 
symptomatic turn we will look at here) their exhibitions started to 
look a lot like schools. Anecdotally, I can recall the director of an 
art institution, prescient of the turn to come, who already in the late 
nineties burst into the installation of a show in one of his galleries 
shouting “no plinths! Tables! Tables!”. The necessary and well inten-
tioned reflex response of using the specific problem of art-pedagogy 
as one paradigmatic case of the singularity of art had created a valu-
able reconsideration of the function of art as mediation through the 
analogy of pedagogy; but it also generated its own rhetoric. And this 
rhetoric created a feedback effect with the value systems of the cura-
torial practices, the museum, the market and the academia.
 
If the field of possibility at that moment was widened by bringing 
the school into the logic of exhibition spaces, maybe a symmetric 
operation would be implicit now in our insistence in maintaining 
the incongruence of the art exhibition into the realm of the school. 
This would entail, of course, a critical reassessment of the functions 
of this exhibition, but also an analysis of the exhibition as a pro-
cess of learning and as a process of generating knowledge. Make the

exhibition not in the school but of the school. Part of the pedagogic 
experience, with fallibility as a condition and shared learning as a 
tool. Contrary to the idea of verification of the accumulated skill or 
aptitude, it should be a process of creation of knowledge, simultane-
ously a tool and an object of inquiry.
 
One particular characteristic of the graduation exhibitions does 
seem to emerge here as an incidental advantage for this learning pro-
cess: contrary to the exhibitions that the students will subsequently 
make, this one is not subjected to a narrative context, a discursive 
principle or any other unifying schema. What the exhibition is com-
posed of is the works made by a group of artists whom only share 
the contingent data of their graduation year. This contingency might 
come across as an unbearable arbitrariness but contains a valuable 
asset in all its modesty: the only narrative to work with is the mechan-
ics of exhibition-making itself. The heterogeneity of outcomes will 
speak of the exploratory nature of art education and of the exhibi-
tion as an organic part, and not a conclusion, of this exploration. If it 
comes across as an addition of unrelated but equivalent concurrent 
works by competing artists, the opportunity will have been lost. If it 
manages to build a complex proposition of a heterogeneous, plural 
machine for proposing not just an exhibition’s narrative, but also its 
process, the frictions and the seams, the continuities and the differ-
ences in relation to what making an exhibition might mean, then its 
fallibility is a risk that is worth running.
 
The exceptionality of this year’s spring show will then not depend 
on the fact that it started as a discussion of the conditions of this 
exhibition, but on the fact that this discussion eventually took the 
form of the claim of agency on the part of the students and that 
this agency was exerted in the form of a thorough discussion of what 
exhibiting means. Here and elsewhere. The awareness that an edu-
cational approach to exhibition-making should generate in regard 
to the conditions, determinations and implications of showing 
one’s work, were not dealt with in abstract terms, but in the act of 
actually organising and assembling the show. The process will have 
succeeded if this shared responsibility assumed by the students in 
shaping the show results in a form that is consistent with all this 
process. 

asier MenDizaBal Professor of Fine Art, sculpture and installation at KKH
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att DoKuMentera en trösKel
Skapandet av en utställningskatalog kräver kontakt med det ima-
ginära. En konkret relation till ett ”ännu-inte”. Utställningen som 
allt kretsar kring finns ännu inte när katalogen i form av text och bil-
der ska presentera den. Konstakademin står där förstås, med svala 
eller knarrande golv, med rymd, trappor och prång. En hel del verk 
som vill dit finns också. Men flera arbeten kräver ytterligare långa 
dagar och nätter av arbete. In i det sista.

Grupputställningar framkallar ångestsvett och förhandlingar mel-
lan parter och verk som ska samsas. Lojaliteter prövas. Något som 
förvånade mig när jag kom i kontakt med studenterna som skriv-
coach var att deras arbeten och koncept i regel var så stora – i 
anspråken, tankestrukturerna, utförandet. Alla tycktes helst vilja ha 
ett eget rum till förfogande, eller i alla fall ett halvt. För betraktaren 
väntar ett möte med komprimerade sensoriska miljöer som vecklar 
ut ständigt nya berättelser, minnen, situationer och visioner.

”If Academia is inside, what is outside?” är utställningens övergri-
pande fråga, som i katalogen besvaras i form av fotnoter från de 
medverkande. Naturligtvis utgör också utställningen i sig en form 
av kommentar. Examensutställningen utspelar sig i dörröppningen 
mellan utbildningsåren i institutionens hägn och något annat som 
ska komma. Tröskeln är dess kronotop.

Något instängt sekteriskt ”inne” att ta med  ”ut” tycker jag, med 
min utifrånblick som litteraturvetare, inte verkar prägla gruppen. 
Inte i form av likriktning eller trendighet. Mitt eget vida intresse för 
tid och berättande hittar generösa och mångformiga kontaktytor, 
inte bara på tröskeln utan inuti de enskilda verken.

Tid figurerar och förkroppsligas på så många olika, specifika sätt. 
Tid som att andas ut ett penseldrag; tid som de månader och år 
det kan ta innan rektorshunden slutar vakta ingången; tid som att 
hinna bygga en maskin mot en snart, helt snart, stundande klimat-
kris. Tid som ett flimrande samtidsflöde av ansikten att maskera 
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och avmaskera, avkoda och omkoda; tid som en måne som är en 
pizza som är ett sår på klockans plats på armen; eller tid som när en 
minimal kroppsrörelse överför och omfördelar vikten i en svävande 
balansakt. Tid som historiskt lösgjorda signalmotiv eller som ett tid-
löst tvångssystem som inte ens fantasins trädgård undkommer. Tid 
som när materialets kol, lera eller pigment berättar långsamma hem-
ligheter för handen som metodiskt formar det, eller som när kame-
raögat oförtröttligt följer människor som lika oförtröttligt arkiverar 
röda föremål för att de är röda. 

Tid att dyka med björnar lite närmare undret. Tid för odöda, fångade 
i ett evighetslimbo, genomborrade av pålar och med döda vingar på 
ryggen. Tid som lämningar från ett skeppsbrott, i ett efteråt. Rastlös 
tid, poetisk tid, otid eller framtid som får målningens neonpäls att 
resa sig från duken.

I Konstakademins rum och i betraktarens kropp samsas verkens tid-
rum på mångformiga sätt med varandra. I katalogen finns en mer 
klinisk ordning. Ett uppslag per konstnär, som varsin vit yta att 
inreda. Texterna fungerar i somliga fall som bakgrund eller nycklar 
till de utställda verken, i andra fall som ett utsnitt eller vidareskri-
vande. Raderna återspeglar hur självklart eller långsökt det verbala 
språket kan vara som medium i bildkonstnärens värld.

aMelie BjörCK är lektor i litteraturvetenskap och undervisar i drama och skrivande vid Södertörns högskola

—
DoCuMenting a tresholD

Creating an exhibition catalogue demands contact with the imag-
inary. A concrete relation to the “not quite yet”. The exhibition 
that everything circles around doesn’t yet exist when the cata-
logue, as text and imagery, is supposed to present it. The Royal 
Academy of Fine Arts is there, of course, with its chilly, creaking 
floors, with its spaces, stairs, nooks and crannies. A great deal of 
the work that is to be there, is in place, but other pieces require 
long days and longer nights of working—up to the very last minute.

Group shows elicit nervous sweating and negotiations between the 
parties involved and the art works. Loyalties are tested. One thing 
that surprised me when I came in contact with the students as their

writing coach was that their work and concepts were generally 
so large—in their expectations, ideas and execution. All of them 
would like a room of their own at their disposal, or at least half 
a room. The viewer will encounter compressed sensory environ-
ments that constantly unfold new narratives, memories, situations 
and visions.

The exhibition’s overarching question: “if the academy is the 
inside, what is outside?”, which in the catalogue is responded to 
by footnotes from the participants. Of course, the exhibition itself 
takes the form of commentary. The graduation exhibition takes 
place in the opening between the years of education under the pro-
tection of the institution and whatever is yet to come. The thresh-
old is its chronotope.

Something confined, sectarian “inside” to take “out”, as I see it, 
with my academic literary eye, seems not to affect the group — not 
in the form of uniformity or trendiness. My own broad interest in 
time and story-telling finds generous and many-facetted points of 
contact, not only on the threshold but also inside the individual 
works.

Time figures and is embodied in many different, yet specific, ways. 
Time as the exhaling of a brush stroke; time as the months and 
years it can take before the vice chancellor’s dog stops guarding the 
entrance; time as managing to build a machine against an impend-
ing climate crisis. Time as a flickering contemporary flood of faces 
to mask and unmask, decode and recode; time as a moon that is 
a pizza that is a sore under a watch on an arm; or time as when 
a minimal physical movement transfers and redistributes weight 
in a hovering balancing act. Time as a historically detached sig-
nal-motif or as a timeless system of coercion that not even a fantasy 
garden can escape. Time as when the material—charcoal, clay or 
pigment—slowly tells secrets to the hand that methodically forms 
it, or when the camera’s eye tirelessly follows people who equally 
just as tirelessly archive red objects because they are red.

Time to dive with bears a little closer to the underworld. Time for 
the undead, captured in an eternal limbo, pierced by stakes and 
with dead wings on their backs. Time as the remnants from a ship-
wreck, in the aftermath. Restless time, poetic time, wrong time 
or future time that causes the painting’s neon hackles to rise from 
the canvas.

In the rooms of the art academy and in the body of the viewer, the 
art works share space and time in multifarious ways. The catalogue 
offers a more clinical order. Artist are given a spread each, a white 
surface to furnish. The texts sometimes function as background or 
keys to the exhibited works, or as a segment or continuation. The 
lines reflect how self-evident or far-fetched verbal language can be 
as a medium in the visual artist’s world.

aMelie BjörCK is a lecturer in Literature and teaches Drama and Writing at Södertörn University.
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aDèle essle zeiss 
En statolit är ett litet korn, ibland av grus, i jämviktsorganet 
hos växter, alger och vissa vattendjur som ändrar läge efter 
gravitationen. Dess läge registreras av organet så att växten eller 
djuret kan orientera sig i förhållande till lodlinjen.

Jämviktsorganet sitter i örat. I tre båggångar och två hinnsäckar 
flyter en trögflytande vätska med  en något fördröjd rörelse. Det är 
den relativa rörelsen som uppstår när huvudet rör sig som cellerna 
i organet registrerar.

Var uppfattar vi gränsen mellan rörelse och stillhet? När vi står 
förflyttas vikten runt på fotsulorna. Vi pendlar för att parera 
jordens rörelse och våra egna ofrivilliga rörelser. Balanssystemet 
är helautomatiskt, inlärt och lagrat i kroppen. Det går inte att 
styra med vilja. För att balansera väl krävs en koncentrerad 
men ofixerad närvaro - ett tillstånd som jag eftersträvar och 
upprätthåller genom mitt konstnärliga arbete.

Jag har tänkt på gravitationen som en kraft vilken genom att 
dra kroppen neråt även gör att den kan hålla sig upprätt; och på 
upplevelsen av den egna kroppens tyngd som ett inifrånperspektiv 
av den - en aspekt som omvärlden inte kan ta del av.

Jag har en bakgrund som dansare och mitt arbete bygger på rörelse. 
Jag använder mig ofta av  grundläggande aspekter av dansteknik, 
vilka även ligger till grund för vår existens. 

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

statolit 
—2017

Länk till filmad performance https://vimeo.com/24435724
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alexanDer hult 
Den visuella monotonin i mina målningar gör att subtila skillna-
der blir väldigt viktiga. De små misstag som man gör, hur mycket 
jag ska styra processen och när jag ska släppa lite på styrningen.
Det är genom hela processen massor av beslut som måste tas. 
Tidigare har jag målat mest på linneduk eftersom grängen hjälpte 
mig men nu vill jag ha en så jämn yta som möjligt och jobbar med 
ogrunderad bomullsduk med jämn gräng som jag sedan limmar 
och grunderar själv för att kunna bestämma hur mycket den ska 
suga åt sig färgen. Jag vill att färgen ska kännas matt och då är det 
bra att duken suger på ett visst sätt. 

Det är viktigt för mig att göra allt för hand, att jag mäter upp själv 
utan projektion och att jag inte använder tejp för linjerna. Det har 
betydelse att det känns som att en människa har gjort det och inte 
en maskin. Det är min hand och min handstil somsyns. Tejp läm-
nar också spår efter sig i färgen, det blir liksom en kant där färgen 
slutar som jag ogillar. 

Jag ser målningarna som minnesfragment som jag associerar med 
en plats, en situation, en person eller en känsla. Titlarna spelar 
större roll i dessa verk än i det landskapsmåleri jag tidigare arbetat 
med, jag vill inte ge bort varifrån motivet är hämtat på en gång. Jag 
vill behålla betraktaren framför målningen, att hen får ta del av 
måleriprocessen och hittar spår av den. Kanske hittar egna associ-
ationer och igenkänningsfaktorer.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Ågren 
—2018
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anna engver

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

rePro  
—2017
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anna saKura larsson
I mostly work with motifs that includes characters—human, ani-
mal or humanimal. My half Japanese origin is often noticed in my 
imagery.

While making sketches, I feel that a certain motif is important but 
once I start working with the painting I feel humbled by the vast 
scope of possibilities still available. The painting process chal-
lenges me like a Gordian knot.

My paintings are not stories with a beginning, ending, or a moral-
ity. They are rather a condensed form of imprint of me as a living 
being—an individual mark similar to a handwriting. They might 
tell about my experience of life in the times we live in.

A creative expression can never be wrong. By that follows that nei-
ther a reading of a creative expression can be wrong. But perhaps 
a certain amount of honesty is required when dealing with art.

För svensk audioguide och översättning, vänligen ring: 0707-740126
日本語の翻訳には, 電話してください: 0707-740126
Pour une traduction en français, veuillez appeler: 0707-740126
Traducerea română este disponibilă la cerere, trimite un mesaj: 0707-740126

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Everything I know about art contradicts the notion of academia 
being the inside and there being an outside. There is simply a little 
bit of inside in everyone and everything. The same applies to being 
or feeling outside. 

Defining an inside and an outside follows the rhetoric of war. Fol-
lowing that rhetoric though, outside always wins over inside in the 
long term – by rule of nature.

fragMents of a Painting 
still in Progress 
 —2018
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axel versteegh
En inre skogsvandring. 

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Same, same but diffrent.

the sMile that hiDes
 the soul
 —2017
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Christina rene
Tvangssystemet tager udgangspunkt i en undersøgelse af objekter, 
som eksistenser i en påtvunget sammenhæng. Det, at alting er en 
del af noget andet og at intet eksisterer ensomt fysisk.

Objekterne i installationen er en del af et rum, en historie, har en 
sammenhæng og en baggrund. De er lavet af et materiale, har en 
form og en farve. Alle disse fysiske aspekter af dem selv, har de 
ikke haft kontrol over. De er formet ind i en allerede eksisterende 
virkelighed.

jordens form er fast,
og jeg er her på jorden.
hvilken fysisk situation stiller det mig i.

I min arbejdsprocess er jeg inspireret af Inger Christensens metode 
De formelle procedure,
der omhandler form i tid, funktion, historie og materialitet. Den 
skaber en universel tidløs, abstract forståelse og fornemmelse af 
form som eksistens og identitet.
Den skaber også en slags formløshed i former, da en form ikke ses 
som værende statisk.
Den skaber en helhed og sammenhæng imellem de forskellige 
objekter og deres materialer i installationerne.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Vi er alle født ind i en samtid, en fysisk tilstand vi ikke har haft 
kontrol over. vi er tvangs født ind i en kulturel, kropslig, visuelle 
kultur og historie. Det er ikke sikkert at din indre tilstand føler 
sig i fællesskab med det ydre objektiviserede fællesskab, skabt af 
tilfældige positioner i sociale strukturer.

tvangssysteMet
 —2017/2017
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Christofer Degrér
During a filmatization of an evasian from the narrative repro-
duced by flashback-producing childhood trauma(s), a crowd of 
twins sublet the apartment in which they grew up in (,) for one 
year. Because of how this is just after and before brought into 
being through X showing a User-edited trailer of the 2007 film My 
Winnipeg by Guy Maddin, and because the trailer was shown in a 
park outside that very same apartment, a hobby-schizoanalytical 
ritual is performed in a moonlit park (it’s not the same park any-
more. It changed. You’ve changed too. You’re not the same [(also 
you haven’t changed one bit, it’s so great that you’re doing all of 
those things (you should keep doing all of those things)]) involving 
an analog alarm clock with an inexplicable hole in it, the gesture 
of a man in a trenchcoat asking if you ”wanna buy a watch?” (but
of course [(right again] this is understood as him asking if you 
wanna buy and if he can watch), and electric candles. It’s all con-
tained within a co-authored impulse and the delayed arrival of 
a pizza ordered from pizzeria Marco Polo. Things start to feel 
originatory. What if the inclusion of footage of the moon as a 
plot device that works to move a story forward was and/or is a 
graphic representation of time in the shape of eight slices (4 each; 
x-mark)—and what if this new moon was and/or is played by the
conclusively benzodiazepinal aspects of deterritorialization/
that same ubiquitous flatbread? What if the moon was and/or is 
a celestial body (pervasive; occuring; expired)? And what if the 
apt(.) trench coat personality calls the absent moon “that”—that 
which “has always been hidden,” but pronounced “dad” instead 
of “that”? I’d hire an actor to play myself who responds by getting 
to the bottom of the bottomlessness of this founder hole (w/out a 
double “u” as that would implicate us), but that would mean to 
use the tainted inheritance that I incidentally posses at that very
moment. In order to omit another body (in order to summon a final 
machine) I tattoo a copy of his psoriasis on my wristwatch-wrist 
in the shape of the island where the blood money comes from in 
the first place. A thorny path toward an attainably unattainable
optimal resolution opens—

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

(If academia can be regarded a procedurally-generated narrative 
toward optimization, then) this distinction is set for depletion as 
soon as whatever it is that plays us, levels up. Maybe in a more or 
less eventual future, we’ll all finally just ambiently drift about in
an Arcadia of expression, research, actualization, random 
vegetables, and EDM.

—and in through the memory of your many eyes (inspired by the cyan of the ocean surface as free 
mirror sometimes always colored by the sky-colored sky}, gullwinged braces dub a recording recorded 
with the lens cap on. I can’t avoid producing this same sequence in my attempt to reproduce it. Insofar 
as this is a void that doesn’t exist, it goes on to not exist here as well. The moon and its words are taken 
out. Also it’s a real lens cap.



34

DaviD Klasson 
Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause. 

— Novalis

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Always home. 

sPinDeln
—2018
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eMMa sangBerg 
Via min tanke, via min hand och min rörelse översätter jag och 
synliggör något som är abstrakt, men som existerar i allra högsta 
grad. Mentalt, eller i organiserade/uträknade/matematiska/ 
maskinella system. Kroppen, den måste förhålla sig till olika 
ramverk och rytmer. Tiden finns alltid där. Jag försöker mäta den 
genom att lämna spår, och hitta sätt att synliggöra den. Att ta 
kontrollen? 

Men det är alltid genom filtret som är jag. Översättningen sker 
via ett intagande, ett processande som sedan blir ett uttryck. En 
omtolkning. En översättning. Via min hand, med hjälp av färgen.  
Jag är ingen maskin. Med min kropp, mina gester och mina 
rörelser kan jag inte göra saker helt exakt och förprogrammerat. 
Många faktorer spelar in i hur det sedan blir. Slumpmässiga, i alla 
fall till synes, små avvikelser, skapar en nerv som ger liv åt något 
som annars skulle verka ganska dött. 

Att vara så nära det precisa som det går utan att vara precis. Utan 
att det tippar, eller rinner över.  Är exakthet något vi egentligen 
strävar efter? Där finns inget utrymme för livet. 

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

The inside of one thing can be the outside of something else.

tiMe–writing, 24 hours
—2018
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filiPPa wiKner
Historia säger lika mycket om tiden den skrivs i som de ämnen den 
försöker återberätta. Oavsett om den vuxit fram ur folkmun eller 
vilat på vetenskaplig grund, har den skapats utifrån tolkningar av 
händelser som man ansett tillräckligt intressanta att föra vidare 
till eftervärlden. Vissa händelser och personer har valts ut, och 
deras inflytande på historien har förstärkts, medan andra har 
glömts bort eller förminskats. Det är i historieskrivningen som 
mina konstverk tar sin början, baserat på mina funderingar om 
en viss person, ett föremål eller en händelse. En google-sökning 
ger motstridiga åsikter snarare än information. Mina konstverk är 
lika frågande som jag, maktlösa att ta ett beslut om vad dom egent-
ligen står för och betyder.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

The lion and the hog.

i see no goD uP here
—2018



40

fiona rafferty
Recurrent questions in my work concern perception, time and 
memory, and figuring out how to deal with the conflict between 
first-hand and narrated experience. How does perception in 
relation to time change our understanding of our surroundings?

Following Spectrum is a filmic work that explores questions 
of representation and their time-based answers. The archive 
of Örebro County Museum/Länsarvet stores several thousand 
objects from different time periods, each with their own individual 
history and relation to the county. The objects are used to interpret 
and represent certain aspects of the past. However, each time that 
they are shown publicly, they need to be evaluated anew as to 
how they relate to the present.  The work has been developed  in 
a  position at the junction between representational longings, 
romantic narratives and perceptual dynamics.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Concerning the inside and outside of academia, I don’t think 
there is any apple where I can shoot an arrow through. The path 
I’ve chosen so far as an artist has not led me to a simple binary 
in which I can choose sides or even distinguish them. My artistic 
education has developed mostly in the bosom of institutions, and 
even when leaving school, I cannot get rid of my past behavior. I 
greeted the hat (unknowingly) when I started with my practice. 
Therefore my future as an artist will always be interwoven with 
academia, active or passive, in one way or another.

following sPeCtruM 
—2018
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freDriK eriKsson
Min nya maskin tar sin utgångspunkt i vetskapen att antalet 
människor bara växer, och att utsläppen därmed ökar. Samtidigt 
verkar väldigt många vara missnöjda med sina liv—som om de 
önskade att det fanns en vettig väg ut. Hur skulle den som vill 
lämna jordelivet och samtidigt kunna göra miljön en tjänst? Hur 
skulle min egen död kunna bli användbar snarare än ångestlad-
dad? Svaret blev en maskin som omvandlar den mänskliga krop-
pen till bränsle i form av biogas. 

Under mina år på Kungliga Konsthögskolan har jag haft en stän-
dig känsla av att vara en onyttig medborgare. Jag har också tänkt 
mycket på den enskilda människans och mänsklighetens roll och 
ansvar, i skuggan av den pågående miljöförstöringen som enligt 
somliga forskare kommer att göra jorden obeboelig för vår art 
redan inom hundra år. 

Vilka krav kan ställas på en människa, på en konstnär, i detta sce-
nario? Mitt svar på frågan blev att försöka  bygga världsförbätt-
rande maskiner. Min första maskin var en uppfinning som skulle 
kunna minska dagens utsläpp från fossila bränslen. Genom att 
skicka ström genom rostfria stål kunde maskinen klyva vatten till 
väte och syre och skapa det rena bränslet HHO. 

INSTRUKTIONSMANUAL 

Obs! Maskinen får endast användas av den som fyllt 18 år och tagit ett medvetet och 
frivilligt beslut om att omvandla sig själv till bränsle. 

1. Kliv upp på maskinens arbetsyta och placera fötterna på fot-symbolerna. 

2. Stå med rak rygg och nacke, sträck ut armarna och placera händerna på 
aktiveringsknapparna. 

3. Placera huvudet mot bultpistolens mynning och tryck in aktiveringsknapparna. 

4. Dragluckan kommer nu automatiskt att öppnas och kroppsmaterialet ramla ner i 
kvarnen. 

5. Genom en automatiserad process framställs en massa som genom undertryck  förs 
upp genom ledningar för inblandning av mikroorganismer, rötning och utvinning av 
biogas. Då all biogas tagits till vara återstår endast ett näringsrikt rötslam som kan 
spridas på åkrarna som gödsel, ge nytt liv och därigenom det naturliga kretsloppet. 

Tack för din donation.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

For you, anything.

reCyClaBle
—2018
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henriK jonsson

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

färgPlansCh 56 (Detalj) 
—2017



46

hinni huttunen
In my artistic practice I feel passionate about portraiture, the 
Internet, smashing bodily norms, expressing solidarity, and con-
trolled glitter. My work is focused around themes such as identity, 
different temporalities and presence. In my work I use my own 
body because it is easy, hard-core and immediate.

In this show I am exhibiting dreamy, hyper-real, romantic and 
desperate self-portraits. This body of works is based on contrasts 
between light and heavy matters, uncertainty and boasting, striv-
ing for honesty and exaggeration of emotions. 

These self-portraits are a way to manifest posing and to enable 
identification with, or to counter to different states of being and 
sentiment. The works are a study on effects of these feelings, both 
bodily and intangible. Do you think these images are happy or sad 
and how do you know that? 

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

snoozing your alarm clock, backing up your hard drives, crying 
in the supermarket, buying a Triss-ticket, the subway and the 
sea, calling your mother, not panicking and all the panic, eat-
ing nougat filled easter eggs, the medieval museum, a kitchen 
where the sink is draining, studio rent, how to fill out your tax 
return -workshop, sunbathing, binge watching all the videos 
by SimplyNailLogical, Kronobergsbadet, grants, no grants, 
no art and all the art, ruotsinlaivat, funerals, a garden and 
Djurgårdsfärjan.

self-Portrait  
(27 years olD)
—2017 
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iDa iDaiDa 
you don’t have anything i want don’t care about your essence in 
the way of your blood existence

can’t get to you want to tear the world apart but stand in my way 
though will be with if allowed to

claw out their eyes and cut off their fingers otherwise what is the 
point if you take the show an

opportunity for you to stand in the spotlight in the way of the 
actual need but everything for your

complete access your recognition pathetic stupid speech you 
tone-deaf cold machine step aside so

we can turn the razorblades out

stop the posing and do something you fucking cocksuckers inter-
nalize patriarchal structures

make art for us haunted have no rest

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

iDa iDaiDa
—2018
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iDa-johanna lunDqvist
hjärtslag lyssnat på tystnade bröst. dödens inträde i människo-
kroppen, i frånvaro av, i av kroppens sörjande. saknar det filter 
som för att överleva i det som; alla samlas på hög och, men för-
svinner inte. av människoöden flackar i hjärnan, blickarna, orden, 
kropparna. lärt känna de tecken som att det inte finns återvändo; 
perifer kyla och marmorerad,, urinmängd, oregelbunden, trådfin, 
och detta märkliga att nästippen blir spetsig. 

tiden är i en del av. tid med människor i slutskedet av liv, i hem och 
familjer. tappat på hur många när de tagit sitt sista andetag. men 
inte att de glöms; en ryggsäck som aldrig går av och hela tiden fylls 
på med nytt. människor säger och gör när de vet att inte har tid 
kvar att leva. en hög känslighet för vad tar in och på, hudlöshet i 
som gör att stort intryck av de händelser är med om. med konst är 
att skapa till det som är svårt att, och till det som är sorgligt men 
också som är i mellan. 

arbetet med skulptur är, blir trött och och skadar, skär, slipar, ögo-
nen och fulla av. men, för under får tanken vila och om vartannat 
och förhålla till andra människor på sätt som annars, kvävas av. 
som arbetas in i för att skapa en slags, något som kan med kroppen 
och sinnena utan att tänkandet behöver. av rent, av och historiska 
till. sjukvården finns också, beroende på,, och. många av som över-
lever människan och naturen. att olika föremål och slår oss på vad 
vi har för tidigare och minnen. 

genom på sätt till kropp och de kroppar ombesörjer, som till en 
kropp medicin konst. det fungerar av erfarenheter i arbete och ett 
av material som måste länge genom fysiskt arbete, då en utdragen 
ofta och. Det är för att materialen mot varandra eller passar ihop 
som skapar. och mot mot. av tyngden och långsamheten arbetet 
jämfört med den och effektiva. förhoppningen i kontrasterna som 
ställer betraktaren, får stanna. utställningen som för en skulptu-
rer, samt ett i bibliotekets svarta. 

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?
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Karolina oxelväg
När det yttre raseras äter det sig inåt. Bland blinkande klara färger 
finns en mani. Tillgjorda leenden på repeat—där allt verkar perfekt 
är det orenheterna som definierar.

Jag utforskar sociala strukturer genom att fördjupa mig i communityn 
online. Den virala videon är ett verktyg för identitetsskapande, 
jag lånar mitt material därifrån och gör montage av det. För att 
poängtera den befintliga koreografin animerar jag en ny. Tittar 
bakom den glittrande lyckliga fasaden och försöker komma åt vad 
den gör med oss och vårt sätt att agera i digitala och verkliga rum. 
Partyfärjorna, karaoken, glittret, sunkhaken och kitschen finns alltid 
där, även när det inte syns.

Jag antar formen av en Lurker och smyger under ytan, precis så att 
ni inte ser mig. Genom automatisk uppspelning till smärtgränsen 
länsar jag videoströmmen på mening. Virala trender ska kramas ur, 
vädras, stå över natten utan kork tills de blir avslagna. En outhärdlig 
repetition blir en hämmande allmänhet. Konsten blir ett massiv som 
jaget försvinner i.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Looking back on my seven years at of art schooling I feel very 
institutionalized—for better or worse. I’ve learnt about art, how 
I could approach it in my own way, but also encountered values 
that voice how I should approach it according to certain people, 
considering themselves more important than others. It’s all part 
of learning, but it’s also part of a destructive, elitist pattern that’s 
threatening arts political position and possibilities. Therefore, 
I look forward to being OUTstitutionalized, and once again 
open my eyes to what is outside these historically decisive 
establishments. what is outside these historically decisive 
establishments.

DanCe for Me
—2018



54

lisa viPola 
Genom dokumentärt fotografi, video, film, text och objekt arbetar 
jag med min egen biografi och medverkar själv som person i mina 
konstnärliga projekt. Uppväxten i byn Jukkasjärvi har en stark 
ingång i mitt konstnärliga arbete. Byn är belägen 200 kilometer 
norr om polcirkeln och ortnamnet Jukkasjärvi (finska/meänkieli) 
och Cohkkiras (nordsamiska) betyder mötesplats på samiska. En 
mötesplats är vad jag försöker utforma i min konst, en mötesplats 
för samtal om makt och svaghet, äkthet och värde, hierarkier och 
samhällssystem.

I examensprojektet ACCESSEN möter vi den storvuxna Siberian 
huskyn Gråben, som står mig närmare än min biologiska far. Den 
skäggiga och aggressiva Vorstehn Leo, som en dag biter ut Gråbens 
ena öga. Den äventyrliga, Irländska Settern Grynet, som med sina 
långa röda lockar gör hela byns hanhundar tokiga av kärlek, men 
som också gör mig som svårt pälsdjurallergisk allvarligt sjuk. 
Handlingen tar plats i 1980- och 90-talets Jukkasjärvi, men också 
i ett samtida konsthögskolestyre på Skeppsholmen i Stockholm. 
Den nya rektorn kräver att få ha sin hund på skolan, trots vetskapen 
om att det gör både personal och studenter sjuka, och i DN jämförs 
hennes ledarskap med Stasi-metoder.

Vad är du värd som kroniskt sjuk med funktionsnedsättning i 
ett svaghetsföraktande samhälle? Ska lika rättigheter verkligen 
innefatta alla? Behöver de tio hundarna på den Kungl. 
Konsthögskolan avlivas för att en funktionsnedsatt från Lappland 
ska få göra en klassresa?

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

aCCessen
—2018
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MouraD Kouri
On a hot afternoon in July 1999, I was sitting in the backseat of 
a Ford with my father sitting in the front seat heading towards 
Damascus, Syria, from Beirut, Lebanon. Our driver was a friend 
of the family and a member of the Syrian Socialist Party, just like 
my parents had been all their lives. The driver had picked us up 
a few hours earlier to escort us unofficially across the border into 
Syria by means of bribery. Once in Damascus, we would make our 
way by riding in a commercial bus to Qamishli — located in the 
north-eastern part of Syria — to visit our relatives. 

At the time, my father was blacklisted by the Syrian government 
ever since he had deserted the army in 1973, after refusing to 
pledge the Baathist oath. A former military officer, he remained 
in exile since the 1970s, leading him to a decades-long migration 
across the globe with his wife and children. In the summer of 
1999, when I had just turned 12-years-old, we left Stockholm with 
a flight to Beirut in order to return to Syria, undetected travelling 
by car. My father had not entered the country in almost 30 years. 
When we arrived at the Lebanese-Syrian border that hot July 
afternoon, the car came to a stop and two soldiers approached 
us. While they were talking to the driver, I was staring out of the 
dusty backseat window at a dry and desolate landscape. A pecu-
liar object caught my attention. It was a Czech hedgehog, of which 
I had no clue about at the time. As far as I knew, it was just an 
abstract form in a pre-associative state, a geometrical structure 
that struck a fascination and playfulness in me. A sign without a 
signifier. 

How did the materiality of the border acquire its essence in a seem-
ingly deserted landscape, where the sunbathed rocks and hills on 
one side of the border were identical to the sunbathed rocks and 
hills on the other side? At the time, it appeared totally arbitrary.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

to Draw a line
—2018
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olivia Petterson fleur

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Digi Matter suPer touCh 
—2018
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olle stjerne
Min process börjar i landskapet, den del av naturen som mäniskan 
har gjort till sitt. Jag utforskar de system och strukturer som bildar 
historien om den värld vi skapat tillsammans.

Med skulptur och video löses gränserna upp och relationer 
skapas mellan materiella objekt och dess representationer. 
Sammanhanget och innehållet skapar tillsammans ett ramverk, 
en värld med egna lagar.

Idag vill vi ha våra upplevelser direkt, genom fotografier, videor 
och virtuella verkligheter. Vi har verktyg till hands för att förstå 
och relatera till andra människor och platser, men vi har för lite tid 
att se i ett längre perspektiv, så det är i trakterna mellan tidsbrist 
och behovet att uppleva allt, som vi befinner oss. Denna begräns-
ning är min utgångspunkt.

IF ACADEMIA IS INSIDE, WHAT IS OUTSIDE?

Everything inside a building or structure is also a part of what 
is outside, but why does walking through a doorway make you 
forget that?

the worlD at your 
fingertiPs
—2018
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personalen på skolan, som situationen med vårutställningarna, 
eller vad X:s nyligen startade mailtråd om att känna sig förtryckt 
på skolan visar. Jag förstår verkligen inte. Vi mailade X redan i 
september och X väljer att förbise detta. Jag KRÄVER att höra 
en ANLEDNING och förklaring, annars känner vi studenter 
självklart oss som någon slags bricka i ett maktspel” ”Studenterna 
har inte träffats som en grupp efter det senaste mötet, och inga 
diskussioner har hållits” ”Flera studenter pratar om att de är 
osäkra över vem som är ytterst ansvarig för att föreslå en lokal” 
”Det uttrycks att det skulle kunna vara så att de som är mot att 
ställa ut på Konstakademien inte är det bara vad gäller deras egen 
konst, utan mer generellt. Ingen säger att så är fallet för dem per-
sonligen, men flera studenter håller med om att detta skulle kunna 
vara ett övervägande” ”Klagomål: Fredsgåva. X är inte medveten. 
Förlåt” ”Konstakademien är en del av vårt kulturarv” ”Varför är 
det så här mäktigt? Har det ens makt?” ”Konstakademien drog 
dock tillbaka alla utlovade stipendier till masterstudenterna för 
några år sedan som ett indirekt gensvar på skolans försök att 
implementera en ny internationell och bredare profil.” ”Det blir 
också en fråga om solidaritet när studenter de två senaste åren har 
bestämt sig för att ställa ut i andra lokaler för att de inte ville stödja 
Konstakademien” ”vem är ansvarig och hur ser beslutsprocessen 
ut, eftersom detta verkade vara det mest centrala som kom fram på 
mötet i december – det faktum att studenterna inte var nöjda med 
beslutstagandestrukturen.” ”Ang. den konstiga nationalistiska 
agendan, kommer det här vara Sverigedemokraternas framtida 
instrument för att återuppliva Entartete Kunst?” ”Studenterna 
borde prata själva. Det har hållits möten. Bara några få studenter 
visade ett intresse av att närvara” ”Det finns fortfarande tillräck-
ligt med tid” ”Vad är den svenska konstscenen, om inte ’en process, 
inte ett status quo’” ”Historia är viktigt” ”Efter vårt möte pratade 
jag med X och X betonade att era röster är mycket viktiga.” ”Jag 
tycker att Konstakademien är en vacker byggnad, fotografierna 
på konstverken kommer att se vackra ut” ”Var allt detta egentli-
gen en iscensättning som en läxa för att öva oss på institutionell 
kritik?” ”Alla institutioner har problem” ”Sverige är för stelt och 
politiskt korrekt, studenterna på den här skolan är bortskämda 
och självberättigade” ”Jag är tyst och gillar inte konfrontation” 
”Är Konstakademien ett pittoreskt kontinentaleuropeiskt-fascis-
tiskt-estetiskt-upplevelse-aktigt fort bestående mestadels av gamla 
vita män som huvudsakligen bryr sig om manligt geni-aktiga hem-
liga brödraskap?” ”Tiden har gått fort, jag har varit upptagen med 
annat i skolan” ”Jag är verkligen ledsen över detta och hoppas att 
vi kan hitta en tillfredsställande lösning för alla” ”betyder allt 
detta ens någonting? varför skulle någon tro att det inte gör det?”

*MA-studenter Ida Idaida och Christofer Degrér, med förbehåll 
för personliga åsikter, övertygelser, drömmar, aspirationer, fant-
asier, etc., i vilken utsträckning som helst. 

outro
Slutligen ville vi* hitta ett sätt att ge dig som läser den här katalo-
gen en titt bakom kulisserna av den här utställningen. Vår intention 
är att ge en realistisk återgivning av de diskussioner som följde vår 
slutgiltiga ”överenskommelse” att ställa ut på Konstakademien. 
Det har blivit tydligt att det inte finns någon konsensus i relatio-
nen mellan studenterna och Konstakademien. Vi har här sam-
manställt en ofullständig samling överväganden, spekulationer, 
frågor och  problematiseringar —gallrade från transkriberingar av 
gruppmöten och mailtrådar. 

”Det enda är att det kanske är svårt att få allas åsikter uträtade och 
representerade på ett sätt som inte sårar någon?” ”Det har funnits 
en hel del ilska, men också en känsla av utmattning och uppgi-
venhet, i vissa fall kanske en brist på intresse från början?” ”Är 
vi investeringar i personliga intressen?” ”Vem och vad är inte ett 
instrument?”

”Beslutet att vara på Konstakademien kommer med många frå-
gor och avvägningar. I åratal har det funnits en konflikt mellan 
Konstakademien och Kungl. Konsthögskolan. Konstakademien 
är/har varit en institution med stor makt som ger ut en hel del 
medel till studenter och skolan. Med hjälp av detta privilegium 
och maktinstrument har Konstakademien påverkat flera funda-
mentala beslut rörande skolan” ”Är Konstakademien verkligen 
så inflytelserik?” ”Vem’ är ’skolan?” ”Genom att återvända till 
Konstakademien riskerar vi att röra oss bakåt” ”Era tankar kring 
detta är avgörande då det är er utställning som ni i slutändan ska 
känna er stolta över” ”Det måste finnas rum för traditionell konst” 
”När studenterna pådrivs att uttrycka sina personliga tankar 
kring mötet är de motvilliga att säga sin mening, men det nämndes 
att man trodde att ytterligare lokaler skulle föreslås/presenteras 
av professorerna under mötet, och att studenterna inte har tittat 
närmare på potentiella lokaler” ”Kommer det uppstå en oenighet 
i åsikter om Konstakademien?” ”Några studenter hänvisar till vad 
X nämnde ursprungligen, att Konstakademien är intressant just 
för att den har en historia att positionera sig mot, men det argu-
menteras också att det är påfrestande att inte kunna välja vilken 
historia eller konflikt man positionerar sig mot.” ”Det är bättre 
nu än innan, ge dem en chans.” ”Skolans beslut togs på ett sätt 
som gjorde att det var omöjligt för studenterna att vara en del av 
det. Detta, genom en till synes organiserad brist på kommunika-
tion.” ”Nu är beslutet bara taget och vi ombeds att bara lita på dem 
med det här?” ”Varför inte?” ”Är det inte såhär Konstakademien 
är, konservativ och rigid?” ”Är det X:s uppgift att bygga nätverk 
runt skolan för studenternas nytta? Är det snarare så att X vill 
dela oss med X:s nätverk?” ”Vi ÄR engagerade, vi FÖRSÖKER 
(till skillnad från vad X hävdar i länken X postade). Det är inte så 
enkelt att göra det tydligt när vi förbises av våra professorer och 
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Lastly, we*, were hoping to find a way to 
give the reader of this catalogue a look 
behind the scenes of this exhibition. Our 
intention is to give a realistic account of 
the discussions which occurred follow-
ing our final “agreement” to exhibit at 
Konstakademien. What has become clear 
is that no consensus in regards to the rela-
tionship between the student body and 
Konstakademien is to be found. We have 
compiled here an incomplete collection 
of concerns, speculations, considerations, 
questions, and problematisations, culled 
from transcriptions of group meetings, 
and email threads:

“The only thing is maybe it’s hard to get 
everyone’s opinions sorted out and repre-
sented in a way that doesn’t hurt anyone?” 
“There has been a lot of anger but also a 
feeling of exhaustion and surrender, in 
some cases maybe lack of interest from 
the start” “Are we investments in per-
sonal interests?” “Who and what isn’t an 
instrument?” “The decision of being at 
Konstakademien comes with many ques-
tions and concerns. For years, there has 
been a conflict between Konstakademien 
and Kungl. Konsthögskolan (The Royal 
Institute of Art). Konstakademien is an 
institution with great power, that distrib-
utes a lot of money to students and to the 
school. With the help of this privilege and 
instrument of power, the Konstakademien 
has been influential and affected several 
fundamental decisions of the school” “Is 
Konstakademien really that influential?” 
“Who is the school?” “By returning to 
Konstakademien, do we risk moving 
backwards?” “Your thoughts on this mat-
ter are crucial as it is your show that you 
at the end should feel proud of” “There 
must be a space for traditional art” “At 
being prompted to express their personal 
thoughts regarding the meeting the stu-
dents are reluctant to speak up, but it is 
mentioned that the belief was that addi-
tional spaces were going to be suggested 
and or presented by the professors in 
this meeting, and that no research into 
potential spaces have been made by the 
students”  “Will there be a split in opin-
ions regarding Konstakademien?” “Some 
students tie back to what X mentioned 
initially, about Konstakademien being 
interesting precisely because it does have 
a history to position oneself against, 
but it is also counter argued that it is 
straining to not be able to choose what
history or conflict one is to position  

oneself against.” “It’s better now than 
before let’s give them a chance” “The 
school’s decision was made in a way that 
made it impossible for the student body 
to actually be a part of it. This, through 
a seemingly organised lack of communi-
cation” “Now this decision is just taken 
and we are asked to trust them with this?” 
“Why not?” “Isn’t Konstakademien sup-
posed to be this way, conservative, and 
rigid?” “Is it X’s task to build networks 
around the school for the students’ bene-
fits? Is it rather that X wants to share us 
with X’s network?” “We DO engage; we do 
TRY (on the contrary to what X is argu-
ing in the link X posted). It’s not so easy to 
make that clear when we get overlooked by 
our professors and staff at school like this 
situation with the spring shows, or consid-
ering X’s recently initiated e-mail thread 
about feeling oppressed at school, shows. 
I really don’t get it. We emailed X already 
in September and X choose to overlook 
this. I DEMAND to hear a REASON and 
explanation to this, otherwise of course 
we students feel like some kind of pawn 
in a power struggle” “The students have 
not met as a group since the previous 
meeting, and no discussions have been 
had” “Several students talk about being 
uncertain as to who is ultimately respon-
sible for presenting a venue” “It is voiced 
that it could be the case that people who 
are against exhibiting at Konstakademien 
are so not only with regards to their own 
art, but in general. No one states that 
this is the case for them personally, but 
several students agree that this could 
be a concern” “Complaint: Peace gift. 
X not aware. Sorry” “Konstakademien 
is part of our cultural heritage” “Why 
is it this powerful? is it even powerful?” 
“Konstakademien did withdraw all the 
promised grants to the master students 
some years ago as an indirect response 
when the school tried to implement a new 
international and diversified profile.” 
“It also become a question of solidarity 
when the previous students of the last two 
years decided to exhibit in other spaces,  
because they did not want to support 
Konstakademien” “who is responsible 
and how does the decision making pro-
cess look, as this seemed to be the main 
takeaway from the meeting in December 
—the fact that the students were unhappy 
with the structure of the decision mak-
ing.”  “re: the weird nationalist agenda, 
will this be Sverigedemokraternas future 
instrument to resurrect Entartete Kunst?”

“The students should speak themselves. 
There have been meetings. Only a few
students showed interest in attending 
those” “There is still enough time” “What 
is the Swedish art scene if not ‘a process, 
not a status quo’” “History is important” 
“After our meeting I talked to X, and X 
stressed that your voices are very import-
ant.” “I think Konstakademien is a beau-
tiful building, the pictures of the artworks 
are going to look beautiful” “Was this all 
really an educational orchestration given 
to us as homework so we could practice 
institutional critique?” “All institutions 
have problems” “Sweden is too uptight 
and politically correct, students at this 
school are spoiled and self-entitled” “I’m 
quiet and I don’t like confrontation” “Is 
Konstakademien a quaint Continental-
European-Fascism-aesthetic-experience-
seeming fortress consisting of mostly 
white older men primarily concerned 
with male-genius-type secret brotherhood 
orders?” “Time has run fast, I have been 
caught up with other things at school” 
“I am really sorry for this and hope that 
we can work this out and find a satisfying 
solution for everyone” “does any of this 
really matter? why would anyone think 
that this doesn’t matter?”

*MA students Ida Idaida and Christofer 
Degrér, with reservations about individ-
ual opinions, convictions, dreams, aspi-
rations, fantasies, etc., to whatever extent.
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list of WoRKs
adèle essle zeiss
Statolit
—2017, performance/installation 

alexandeR hult
Stockholm
—2017, olja på duk, 200x200 cm
Toms tivoli
—2017, olja på duk, 145x200 cm
Ågren
—2018, olja på duk, 200x200 cm 
Antarktis 
—2018, olja på duk, 145x200 cm 
Emy
—2018 , olja på duk, 145x200 cm
Karaokebar
—2018, olja på duk, 200x200 cm

anna engVeR
Repro 
—2017, kol, pigment och lim på duk, 121x293 cm
Alvar
—2017, kol, pigment och lim på duk, 120x266 cm
Fris
—2018, kol, pigment och lim på duk, 129x285 cm
Alvar II 
—2017, kol, pigment och lim på duk, 117x238 cm
Utan titel 
—2018, kol, pigment och lim på duk, 130x281 cm
RR 
—2018, kol, pigment och lim på duk, 120x279 cm

anna saKuRa laRsson 
One Tale Told
—2018, Oil on linen, 110x140 cm
One Tale Told
—2018, Oil on linen, 110x140 cm
One Tale Told
—2018, Oil on linen, 110x140 cm

axel VeRsteegh
The smile that hides the soul 1 
—2017, olja på duk, 130x150 cm
The smile that hides the soul 2
—2017, olja på duk, 130x150 cm 
The smile that hides the soul 3
—2017, olja på duk, 130x150 cm
The smile that hides the soul 4
—2017, olja på duk, 130x150 cm
The smile that hides the soul 5
—2017, olja på duk, 130x150 cm

chRistina René 
Tvangssystemet
—2017/2018, Installation med tekstile og keramiske 
objekter som eksistenser i en påtvungen sammenhæng. 
Samt tekstoplæsning fra Tvangssystemet

chRistofeR degRéR,
(caps lock Moondialed No. +***** ***** 
“upright infinity symbol”) Orbit
uary 
—2018, 4k Video (Loop: 14 min 13 sec) Playing 
on Panasonic Viera TX-55AX630E, with various 
varying encompassments, chroma key paint, dreams, 
aspirations and unincluded parts
Dimensions variable

daVid Klasson,
Tomatodlaren 
—2017, olja på duk, 215x190cm 
Spindeln
—2017, olja på duk, 180x150cm 
Bauhausdiscogeist 
—2015, olja på duk, 140x120cm 

eMMa sangbeRg, 
Time-writing, 24 hours 
—2018, acrylics on paper, 240x150 cm
One Exhalation—One Movement 
—2018, Wallpainting/Performance (Acrylic), 
Length of the Wall/Room

filippa WiKneR
I see no God up here 
—2018, Glass, 190x190 cm
I understand you 
— 2018, Fresco, 185x320 cm, 
Bless you
—2018, Horse hair, Plaster, Fabric and String

fiona elizabeth RaffeRty
Following Spectrum 
—2018, Video HD, 16:9, Stereo sound, Loop

fRedRiK eRiKsson
Recyclable 
—2018, Machine

hinni huttunen
Self-portraits 
—2016/2018, Videos and Photographs 

ida-johanna lundqVist
Sörjd saknad
—2018, Series of sculptures (Porcelain, Bronze, 
Jesmonite, Paperclay), Variable dimensions
Vårdpersona–
—2018, Installation in the library vitrine (mixed 
media, sound), Variable dimensions

KaRolina oxelVäg
Dance For Me
—2018, Video installation, Loop with sound, 
Animated clips from make up tutorials  accompanied 
by the disco tracks “Just Keep Doing It”, “Perfect Cat 
Eye”, “1000 Likes” and more

lisa Vipola
ACCESSEN
—2018, publikation
Back-up I
—2018, käpp vikbar, anatomisk, vänster. Art. R6023
Back-up II
—2018, hår, nylonhätta, nylontråd
Back-up III 
—2018, hundhår

MouRad KouRi
To draw a line
—2018, acrylic glass, concrete, approx. 1000x195x17 cm 
Czech Hedgehog
—2018, window glass, 120x120x120 cm

oliVia petteRsson fleuR 
Digi matter super touch (installation)
—2018, Paper, Acrylics, Glue, Wood, Metal, Magnets 
and Silverfoil. Structure 1, 660x350 cm Structure 2, 
340x390 cm

olle stjeRne
The World at Your Fingertips
—2018
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