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Tanken bakom konstNU projektet var att ge en första inblick i konstens brokiga värld. 
En värld där konsten kanske inte ser precis ut som den bild man får i huvudet när 
man hör ordet konst. Konsten idag är spretig – men jag tror att konsten alltid har 
varit det, åtminstone de senaste hundra åren. Det är bara det att när nu blir då 
och historien skall skrivas så försvinner det mesta och en tydlig, konsekvent bild av 
det förflutna träder fram. En bild som sällan är särskilt sann. Så i våra barnbarns 
konsthistorieböcker kanske man bara sysslade med ett tema i en förhärskande teknik 
på det tidiga tvåtusentalet – konstigare saker har hänt. 

I utställningen medverkar sju olika konstnärer med olika uttryck, attityder och med 
skilda motiv för att syssla med konst. Självklart är denna utställning inte någon 
inventering av vad som händer på konstscenen i Sverige just nu – utan ett antal nedslag 
i ett stort och vidsträckt landskap.

Konst kan vara många olika saker idag och många olika saker kan vara konst. Det kan 
kanske upplevas förvirrande men jag tycker att det är kul och trösterikt. Personligen trivs 
jag i en värld och tid där konsten kan vara tramsig och seriös, långsam och flyktig, tung 
och lätt, skrämmande och underhållande. Jag vet inte om konst är absolut nödvändigt 
med det känns bra att det finns arenor för att tänka annorlunda, utmanas och bli 
utmanad, bli irriterad, eftertänksam, förvirrad och glad. 

Som svar på frågan om inte konsten borde vara vacker, som en tavla som gör mitt 
hem vackrare brukar jag säga: ”Jag tittar på konst som jag tittar på film eller TV, jag 
gillar skräckfilm, romantiska komedier, actionrullar och dramer på konstiga språk, jag 
har ingen lust att se en evighetslång vacker slutvinjett från det senaste avsnittet av 
Sommartorpet varje dag”. 

Ha det bra / Kristian Berglund, konstnär och projektledare för konstNU
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“Jag jobbar på intuition, sen försöker 
jag presentera det på ett så tydligt 
sätt som möjligt”. 
Anders Dahl skapar oväntade 
ljudbilder, forskande och fascinerad 
av naturens och djurens ljudvärld.

Anders Dahl är musiker och konstnär. 
Han jobbar med ljudinstallationer, 
ljudbilder placerade i nya sammanhang. 
I vårt ständiga brus, letar Anders upp ljud, 
benar ut, formar nytt och länkar ihop.
 – Utgångspunkten är nästan alltid 
något som väcker min nyfikenhet, som  
intresserar mig att utforska. Jag brukar 
jobba med många spår och projekt 
parallellt och under lång tid. Processen 
är ofta långsam, och det trivs jag med. 
En resa som får ta tid och som gör att 
idéerna kan växla spår, förändras. Det 
som börjar med en tydlig idé kan sluta 
som något helt annat.

Det var när Anders flyttade från Göteborg 
till landsbygden som den lantliga 
ljudvärlden invaderade hans konst.
Och ljudinstallationerna går inte sällan 
att härleda till naturens och djurens 
ljudvärld. Hämtade från gränszonen 
mellan det vilda och det kultiverade, 
tolkade och analyserade, nydanade. 
 – Verket Habitat är resultatet av min 
nyfikenhet på naturens ljud. Jag har velat 
utveckla mitt lyssnande och inte minst se 
vad jag kan lära mig av naturens ljudvärld. 
Det har också varit ett sätt att undersöka 
ljudens själva beståndsdelar. Det finns 
mycket folkmusik runt om i världen som 
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bygger på rena djurimitationer, och jag 
undrade hur djurljud kan berika min 
musik på ett liknande sätt. 
Men han poängterar att han inte haft 
någon vilja att göra ljuden särskilt  
naturtrogna.
 – Undantag från detta var klockgroda, 
större hackspett och gök, vilka alla 
slutade som underbara misslyckanden. 
Misslyckandena bekymrar mig inte, de var 
väntade.

Något som har intresserat Anders är hur 
mycket, eller lite, som behövs för att man 
skall tolka elektroniska och akustiska ljud 
som naturljud. Ljuden i verket är gjorda av 
datorgenererade toner, dragspel, lockrop, 
lergök, blockflöjt, fältinspelningar, 
vatten-fylld plastfågel, stämpipa, 
glasflaska och vedträn.
 – Det är klart att jag inser att jag 
anknyter till en fåfäng manlig tradition 
att lägga mycket tid, prestige och möda 
på  att tillverka en privat och förbättrad 
verklighet, men jag erkänner att det har 
varit ett nöje.
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”Jag iscensätter ett utsnitt ur en 
plats eller ett hem”. 
Annika von Hausswolff skapar med 
sina bilder ett mellanrum, i glappet 
mellan vår värld och fotografins.

Konstepidemin en halvmulen 
septemberdag och fullsatt i restaurangen. 
Det skramlar trivsamt kring tallrikar och 
resonemang, Här har numer Annika von 
Hausswolff sin ateljé, åter bosatt i Sverige 
efter ett par år i Berlin.

Under femton år har Annika arbetat 
med fotografi. Med bilder som kliver tätt 
inpå, gör oss uppmärksamma på det 
triviala jämte det unika. De senaste åren 
alltmer intresserad av rummet, att göra 
tredimensionella resor däri.
 – Jag iscensätter, där jag skapar ett 
utsnitt ur en plats eller ett hem. Jag vet 
väldigt väl hur bilden ska se ut, är inte 
alls inne på det här med snapshots ur 
verkligheten, säger Annika. 
 – Jag vill skapa ett mellanrum mellan 
bilderna och rummet, där jag kombinerar 
foto med alldagliga ting. 
Där någonstans bildar hennes fotografi en 
alldeles egen, ny verklighet. Från början 
arbetade hon med dokumentärfotografi, 
med all sanning och objektivitet det 
kräver. 
 – Men det blev jobbigt, där hade 
jag hela tiden ansvar gentemot andra 
människor, dem man skildrar. I konsten 
har jag bara ansvar gentemot mig själv. 
Konstvärlden blev samtidigt en vidare 
sfär. 
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 – Där finns mer frihet, men visst finns 
det en slags inneboende begränsning 
även i själva konstbegreppet, tillägger 
hon. Och ”skyller” på all tidigare gjord 
konst, som bildar ramen och det som 
konstnärer måste förhålla sig till. 
Konstbegreppet som någonstans fastslås 
av konstnärerna själva i första hand, 
men också av publik och kritiker, är en 
föränderlig sak. Och hon menar att som 
betraktare har man ett ansvar.
 – Konst är ett intresse, publiken har en 
slags skyldighet att lära sig mer, det blir 
ju roligare om man kan mer också. Sen 
kan man inte alltid kräva igenkännande. 
Och som publik har man rätt att ställa 
hur konstiga frågor som helst kring mina 
bilder, tillägger hon leende. 
I mötet hoppas hon också på 
kommunikation mellan verket och 
betraktaren.
 – Där betraktaren kan lägga till utifrån 
sina egna erfarenheter. Den som ska 
uppleva konst måste samtidigt ha en inre 
dialog. 

Hon går vidare i sitt skapande genom att 
se tillbaka på det gjorda, som en del i 
processen framåt. Vill fördjupa sig. Både 
hos sig själv och hela sammanhanget.
 –Drivkraften är nog den där 
nyfikenheten på livet, hur människan 
tänker kring sin egen existens.
 Men även andras konst inspirerar, där 
finns det utrymme att fylla på. Och 
en aning revanschlusta. För visst är 
avundsjuka en bra drivkraft, tillägger hon 
med ett skratt.
Så återkommer hon till resonemangen 
kring konstbegreppet och konstens 

uppgift. Nödvändig som ett annat sätt att 
se på saker och ting.
 – Konsten är i sin natur 
ickekommmersiell, en alternativ 
upplevelse. Och det som är unikt för 
just konsten är att den har abstrakta 
värderingsmekanismer. 
 – Medan den som köper mina bilder 
samtidigt investerar i mitt konstnärsskap.
 Hon önskar att bildkonsten får spela 
ännu större roll, att konstnärerna kanske 
blir ännu mer pedagogiska, bjuder på fler 
ingångar.
 – För bildkonsten borde vara lika 
självklar som litteraturen och biblioteken. 
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”Formen kommer ofta före idén, 
slutpunkten är inte given”.
Bo Melins konst är oramad, 
oförutsägbar och vid.

Ni kanske såg plakaten som fanns 
placerade runt om i stan, längs vägar, 
på flygplatser och ängar. ”Eva kom hem 
- Allt är förlåtet”. Det blev skriverier 
och bryderier. Man undrade vem som 
gjort dem, vad som låg bakom, om Eva 
verkligen fanns. Samtidigt en rörande text, 
som sätter igång tankar hos så gott som 
alla. Den anonyme avsändare förbryllade.
 –Just Eva-skyltarna är ett bra exempel 
på hur jag gillar att arbeta - att jag 
inte riktigt har koll på konstverkets 
utveckling. Saker och ting får leva vidare 
och förändras, säger Bo Melin som 
gärna arbetar utomhus eller på oväntade 
platser, i oväntade sammanhang och med 
oförutsägbara teman och utgångspunkter. 
 
Han bläddrar bland sina verk, som oftast 
bara finns på bild, då de är stora, ofta 
installationer. Som berget av pannkakor 
som stektes på plats i ett galleri. Till 
följd av en historia där en man påstods 
fått pannkakor uppe i ett rymdskepp, 
och kunde inte förstå varför varelserna 
bjöd på just pannkakor. Och så föddes 
tillsammans med konstnärskollegorna 
Andreas Nilsson, Daniel Jensen och 
Mattias Karlsson tanken på ett 
pannnkaksberg.

Bo har två stora intressen: konsten och 
fåglar. Så när han gick på Valand bjöd 
han in till en vernissage i Vasastan, som 
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visade sig vara en exkursion bland träden.
 –Jag har alltid drömt om att få leda 
en fågelexkursion, och nu fick jag koppla 
ihop den där töntiga naturintresesserade 
killen med konstnären. Vernissagen/
exkursionen blev lyckad, och Bo fick prata 
fåglar. 
 Han har också suttit i ett träd utklädd till 
fågel i Brunnsparken i Göteborg.
 – Det var konstigt att sitta i ett träd, 
men det där fågeltemat följer mig, får 
se vart det tar vägen, tillägger han och 
troligtvis lär fåglarna fortsätta dyka upp i 
hans närhet. 
 
Han poängterar ännu en gång att just 
formen ofta kommer före idén. 
 – Jag har ett slags mål, men ingen färdig 
slutpunkt. Jag vill överraska mig själv. 
Samtidigt är jag perfektionist. 
Han utgör någon slags koppling mellan 
kontroll, medvetenhet och totalt fritt flöde, 
som i slutänden tycks funka. 
Bo har även en annan grundsten i sitt 
arbete. Att konsten ska fungera även 
återgiven, osedd.
 – Jag vill jobba med saker som fungerar 
lika bra som andrahandsberättelser, alltså 
att man får samma upplevelse bara 
genom att höra konstverket återges.
Någonstans vill Bo rucka på det 
förväntade, hålla allt öppet och fritt. Inte 
minst med tanke på publiken.
 – För mig ska konstnären inte vara 
en uppfinnare, utan en del i ett större 
sammanhang. Konstnärer i sig är inte 
så intressanta, det intressanta är att se 
många idéer och tankar samtidigt. 
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”Jag vill att mina bilder ska 
erbjuda en paus”. 
Christina Skårud skildrar det 
vardagliga, gör konst av 
vrårna vi inte alltid ser. 

Med Linnéstan utanför persiennerna i 
ateljén vid betonghusen i Nordost-
passagen, finner Christina Skårud sina 
motiv. Hon skissar med kameran, och 
målar sedan sina stillsamma, avskalade 
bilder.
 – De båda uttrycken går i varandra, 
bildar en viktig sammansättning. Och 
även om jag oftast skissar med kameran 
kan ett verk också få stanna där och 
mynna ut i ett fotografi. Men det senaste 
året har det varit måleri, där förlagorna 
varit fotocollage.

Christina gick ut från Valand samtidigt 
som Henrik Persson och Linda Tedsdotter, 
två andra konstnärer som medverkar 
i KonstNU-projektet. Hennes väg till 
konsten var rätt självklar. 
 – Att jag blev konstnär berodde nog helt 
enkelt på att det inte fanns några andra 
vägar. 
 Hon funderar och menar att det ändå 
inte var givet att det skulle mynna ut i just 
konst. 
 – Men det växte fram, det var som en 
slags ensamlek som gled över i ett arbete. 

Hennes bilder visar ofta detaljer, eller 
ett fragment ur en större helhet, där 
det fotografiska ögat också formar. Det 
är inzoomat, närgånget, med skärpedjup 
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som gör bakgrund till vyer, det nära till 
linjer. 
 – Jag vill inte berätta någon direkt 
historia, har inget specifikt jag vill 
förmedla. Jag vill att mina bilder ska 
erbjuda en paus, tid för reflektion. 
 Hon skildrar vardagen, det som finns 
omkring henne. En vardag som kanske 
inte rymmer så mycket händelser.
 – Det är mycket här och nu. Lite 
långsamt. Och jag jobbar mycket från min 
ateljé. 
 Bilderna kan vara en persienn, en del av 
en utsikt från fönstret. Hon vill samtidigt 
kunna förflytta blicken. Se det nära, 
pågående. Skildra det som är rätt trivialt.

När hon tillbringade en tid i Grez sur 
Loing  i Frankrike Loing var det inte de 
vackra vyerna som vällde kring platsen 
hon inspirerades av.
 – Landskapet intresserade mig inte 
alls, så jag gjorde samma som hemma, 
målade i ateljén och den vy som var 
därinne. 
 Christina tror på konstens roll i 
samhället som en slags broms.
 – Den kan få oss att stanna upp i en tid 
som snurrar väldigt fort.
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”Jag förhåller mig till 
berättandet i någon form”. 
Henrik Persson formulerar sin konst 
som ett slags porträtt av en närvaro.

Vi kliver nerför trappan till ateljén vid 
Änggården, mitt emellan brusande 
trafikled och botaniska särarter. En trång 
källarlokal där finplatsen utgörs av en 
mjuk solstol. Där, i ateljén under marknivå 
trivs Henrik , bland pennor, färger, musik 
och teckningar.  
 – Här är det svalt på sommaren, men 
lite väl kallt på vintern, jag gillar inte att 
frysa, det tar  bort fokus. 
Ett fokus som annars riktas åt 
tecknandet, en form som han låter glida 
mellan olika uttryckssätt.
 – Jag jobbar med expanderad teckning, 
ibland ser de ut som skulpturer, men 
känslan av teckning finns kvar, säger 
Henrik. Han vill inte ruta in sig i ett 
fack, men samtidigt säger han att visst, 
teckning har varit dominerande sedan 
valandtiden. Och teckningarna är ofta 
sammanhängande, antingen med någon 
föregående bild, eller i långa serier som 
sitter ihop. Likt en rörelse som tickar på 
genom händelserna.
 – Jag förhåller mig till berättandet i 
någon form, säger Henrik och funderar 
vidare. Menar att det handlar om att 
låta alltihop pågå, få plats bortom den 
inbyggda självrefuseringen. Eller som han 
tidigt formulerade det på Valand, ett 
porträtt av en närvaro. Att finnas med, 
deltaga.
 – För samtidigt handlar det jag gör 
om att förmedla en närvaro, en kroppslig 
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upplevelse, även om de kanske är 
subjektiva, suggestiva skeenden, för det 
handlar kanske mest om inre resor. 

Henrik talar om drivet i sin konst, som 
först och främst handlar om att vara 
människa. Att försöka finna rätt nystan 
bland ett till viss del obegripligt flöde.  
 – Jag försöker alltid knäcka en kod. Vad 
är egentligen verklighet överhuvudtaget, 
bland alla parallellfilmer som kontinuerligt 
rullar. Ytterst är det väl något slags inbyggt 
behov av att bearbeta upplevelser. 
Och så letar han efter nya perspektiv, som 
förlöser och leder vidare. Finner det ofta 
bland de små detaljerna. Eller i det nära 
upplevda. 

Henriks bildvärldar, berättelser får växa 
fram, till viss del ostört. 
 – När jag börjar arbeta med en idé, 
vill jag hålla den opåverkad. Det är först 
mot slutet, fram emot en utställning, som 
man börjar se verket utifrån, objektivt och 
ibland med andra ögon. 
Med en förhoppning om att nå fram till 
publiken.
 – Det är väl någon form av 
kommunikation bortom ord. Musiken 
har exempelvis den fördelen att den 
omedvetet tas in, där finns inga krav på 
att man ska förstå, att allt ska formuleras, 
medan bildkonsten på något vis förväntas 
läsas, förstås. 
 
Själv upplevde han att fältet vidgades när 
han insåg att man inte måste förstå konst, 
utan kan nöja sig med att uppleva. 
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”Att syssla med konst är ett sätt att 
bringa ordning, att få uttrycka sin 
egen världsbild.” 
Kristian Berglund arbetar med en 
idé om att konsten i sin natur inte 
behöver vara särskilt ändamålsenlig.

 – Skälet till att jag tycker det är 
spännande med konst är att man kan 
uttrycka något med ett annat språk, 
bortom svenskan, det verbala och skrivna, 
vilket erbjuder fler öppningar, säger 
Kristian Berglund. 
 – För i konsten kan man vara 
formulerad och tydlig, samtidigt som man 
är vag och förvirrad, sånt skulle inte gå att 
i tal eller med ord.
 Han arbetar framförallt med objekt och 
måleri. 
 – Verken är ofta dubbeltydiga för mig 
själv, jag försöker göra dem enkla, ja, 
nästan torra, för någonstans är ju inte 
ens det riktigt enkla enkelt, om det så 
handlar om en människa, en bild eller en 
situation. 

För Kristian är konsten en väg att gå för 
att utforska, att säga något på ett precist 
sätt utan att ge några direkta svar.
 – Det startar med en idé, som kanske 
är riktigt korkad, men som leder vidare, 
utmanar. Sen när man börjar fundera, 
formulera, försöker finna ut vad man vill 
säga hittar man vägar som inte syntes 
från början. 
Han vill bjuda betraktaren på ett tillstånd 
att krypa in i, att stanna till vid.  
 – Konstverket blir en punkt som kan 
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leda vart som helst, som är frikopplat. En 
hållplats att tänka fritt kring. Som står 
stilla, jämfört med exempelvis film eller 
en bok, där det finns en ständig rörelse. 
Och det finns en tröst i att det finns 
långsamma saker. 
Samtidigt kan konsten bli en aktivitet som 
bryter av mot allt det andra som ständigt 
ska göras. 
 – Det är bra att det är annorlunda, en 
kvalité i sig. Något inte så ändamålsenligt 
som det mesta förväntas vara. Allt annat 
ska antingen få oss att köpa något, göra 
något, medan konsten kan få vara något 
helt annat. 

Kristian, som även arbetar som 
konstpedagog, anser att det behövs 
kreativt fritänkande i skolorna, bortom det 
resultatinriktade.
 – Det behöver finnas sysslor och 
skolarbete som är oförutsägbara, utan 
givna svar, där själva nyttan inte behöver 
vara uppenbar, utan kanske kan 
upptäckas på vägen, efter hand. 
För ytorna där just nyttan och ändamålet 
är vagt eller obefintligt, krymper. 
 – Det mesta i hemmen, skolan och 
vardagen är ju på något vis 
ändamålsenligt, tillägger Kristian som  
menar att konst handlar om lekfullhet, ett 
sökande. 
 – En viktig aspekt av att vara människa 
är att vi kan leka. Där någonstans 
ligger kärnan till kreativiteten och språket, 
och leken är inte ju inte särskilt 
ändamålsenlig. Och konsten kan vara 
ett utrymme där vi inte behöver vara 
ändamålsenliga som människor.  
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”Mina sätt är sällan samma som 
betraktarens, och jag vill inte 
undervisa, bara få in någon tanke, 
eftertanke eller känsla”. 
Linda Tedsdotter utgår från allas 
olika sätt att se och uppleva. 

Linda Tedsdotter utstrålar en intensiv 
energi, och när hon fått en idé struntar 
hon i om det kan verka omöjligt. Gör 
skulpturala, tredimensionella, ofta stora 
verk.
 – Jag utgår från platser eller situationer. 
Idén föds ofta i ett rum, det kanske inte 
måste vara ett fysiskt rum, utan likväl ett 
inre, ett politiskt eller i samhället. 
Processen startar när hon går in i ett rum, 
ser sig omkring.
 – Särskilt när jag ser fönster, då brukar 
det ske någonting. 
 Allra helst vill hon ha en slags uppgift att 
utgå ifrån. Behöver ramar för att ha något 
att förhålla sig till. 
Och så tänker hon på betraktarna, 
använder en förväntad publik. 
 – När de kliver in i rummet måste jag 
ge dem en slags förstärkning, en starkare 
upplevelse. 

Hennes verk har hela tiden tenderat 
att bli större. Som det nio meter höga 
tornet hon byggde i Göteborgs konsthall. 
Omgivningen sa att hon aldrig skulle 
hinna när hon sent omsider fick idén, men 
hon arbetade dygnet runt i två veckor och 
hann klart. 
 – Men det är svårt att hålla på med så 
stora verk, man blir också så beroende av 
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andra när man jobbar stort, och jag har 
nog förbrukat mina vänner, säger Linda 
och ler stort. 
Därför har hon numer gett sig själv en ny 
ram. 
 – Det nya är att det jag gör ska gå att 
flytta på, och inte nödvändigtvis kräva en 
specifik plats. 
 Hennes idéer drivs med publikens alla 
olika referenspunkter i åtanke, olika vis 
att tolka och se. 
 – Mina sätt är sällan samma som 
betraktarens, och jag vill inte undervisa, 
bara få in någon tanke, eftertanke eller 
känsla. 

Linda ser konsten i stort som något 
gränsöverskridande. Med många 
funktioner, men ytterst nödvändig.
 – Som skillnaden mellan reklam och 
konst, där reklamen ska få oss att tänka 
som de vill, medan konsten ska få oss 
att tänka själva, och det tror jag konsten 
lyckas med. 
 Konsten kan också få motsatt effekt, om 
folk tror eller förutsätter att de inte förstår.
 – Det är problem om konsten blir för 
teoretisk, tillägger Linda.
 Och givetvis verkar konsten i den samtid 
den lever mitt i. Samtidigt som den 
på något vis står utanför och betraktar, 
skildrar och ifrågasätter. 
 – Jag kan känna att konstnärer i 
min generation och yngre, inte har 
stort intresse för andras konst, varken 
historiskt eller i samtiden, ser bara 
framåt, vilket i sig kan vara ett problem. 
Man tappar nåt om man inte kan sin 
historia, sin plats i ett sammanhang. 
 – Vi är nog inne i någon slags kultur av 

att bara se kring sig själv, en jag-kultur.
 Där kulturen, konsten kan förhålla sig en 
aning kritisk till rådande verklighet.
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Via Kontinua-projektet, där Kristian Berglund arbetar med skolpersonal i syfte att 
finna vägar för konsten i skolan, fick han möjlighet att fråga: “Vad skulle du vilja 
fråga konstnärer idag?”. Det blev en mängd frågor, många bra och intressanta. 
Kristian bad ett antal konstnärer att försöka svara på dessa frågor.  På följande 
sidor kan ni läsa både frågor och svar.
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för dem som siktar högt gäller det att sälja på rätt 
sätt. 

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – Stipendier, projektarbete och A-kassa är väl 
den heliga treenigheten.

En del konstnärer målar så abstrakt att jag har 
svårt att förstå - har alla konstnärer börjat med 
porträtt och naturmåleri som är föreställande 
(fotografiska)?
  – Duchamp gjorde en pissoar till konst. Den 
är helt föreställande men brukar bli väl så 
problematisk för publiken som en Pollock. Förr 
började konstnärerna alltid i små målarskolor, 
numera kan det vara lite si och så med den 
bakgrunden. Den är ändå den vanligaste.

Ligger det medvetna “budskapet” långt fram i en 
konstnärs önskan att bli förstådd?
 – En konstnär vill inte bli förstådd, viktigast av 
allt är att göra konsten någorlunda konsistent mot 
förklaringar. Att illustrera idéer är inte något en 
konstnär vill tänka sig.

Konst idag är för mig något som ingen annan 
har kommit på tidigare i teknik eller material. Hur 
kommer det sig att nutidskonsten inte kommer ut 
mer i massmedia och genom program i TV mer än 
det gör? Det är för lite spridning. Det är mest internt 
och i mindre sammanhang. Varför?
 – Traditionen är stark. En författare är 
intellektuell och samhällsdebattör. En konstnär är 
fåordig, oklar eller halvgalen. Man kan ändra på 
detta om man vill. Engelska YBA visade att det går.

Ger installationer någon inkomst?
 – En liten installation av Robert Gober kostar ca 
en million dollar. Det lär väl kunna räknas som en 
inkomst.

Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – Samtidskonsten är alltför begriplig för många 
människor, men de förväntar sig oftast glada 
målningar med nakna tanter och sjöar.

Lars Vilks
Varför är konst viktigt?

– Ja, det kan man verkligen fråga sig. Mitt 
bästa förslag är att konst är den unika möjligheten 
att göra något som är fullständigt meningslöst 
och löjligt men som räddas av sin allestädes 
närvarande högdiskurs.

Gör du din konst utifrån en upplevelse?
– Det är en alltför klurig fråga. Jag skulle anta 

att alla gör allting utifrån en eller annan upplevelse. 
Konsten är inte särskilt. Men frågan antyder också 
Modernism. Och bevare mig från den.

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
– Den som vill uttrycka något bör ägna sig åt 

något annat än konst

På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?

– Man skall även akta sig för detta.

Till vilka vänder du dig?
– Som alla andra sneglar jag mot konstvärlden 

eftersom medlen finns där. Men annars får gärna 
alla vara med. Det går att ordna.

Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?

– Samtidskonstnärer säljer sällan bra. Med video 
kan man få stipendier och det finns också annat 
smått och gott som kan vinnas.

Hur prissätter man sin konst? Jag har en känsla av 
man ibland sätter ett högt pris och struntar i om 
man får sålt.

– Det är en självklar regel att sätta höga priser, 
lågpriskonst saknar status.

Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?

– “Konstnärer idag” är förfärligt slarvigt. Det 
finns många kategorier och de har inte så mycket 
med varandra att göra. Internationell samtidskonst 
siktar på biennaler, lokala konstnärer vill hänga 
med på konstrundan. Alla vill naturligtvis sälja, men 
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Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Det finns många teorier i detta ämne. Jag håller 
på Jens Jörgen Thorsens (och Duchamp): Sex.

Är det svårt att välja om din konst skall sälja eller 
välja att göra det du verkligen vill göra? Vilket är 
viktigast för dig?
 – Man behöver inte vara fattig renlevnadsman. 
Den som behöver pengar till hyran och annat 
brukar kunna anpassa sig för stunden. Men det 
handlar om att inte blanda samman det praktiska 
med det man vill verkligen vill göra.

Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas “samtidskonstnärer”?
 – Hallå där, det var väl en korkad fråga: Gerhard 
Richter, Sigmar Polke, Luc Tuymans, Marlene 
Dumas, Peter Doig, Neo Rauch, John Currin, 
Raymon Pettibon osv.

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Social kritik

Hur kan man uttrycka Gud i konsten? Hur får man 
ihop religion och konst?
 – Gud och konsten går aldrig ihop. När Matisse 
gjorde kapellet i Vence blev det också mycket riktigt 
mer Matisse än Gud.

Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?
 – Vi har ju våra designers som sköter den 
avdelningen.

Hur kan en videofilm vara konst?
 – Kan en pissoar vara konst är det tämligen 
självklart att en videofilm kan vara det.

Hur “stort” är begreppet konst? Var går gränsen 
mellan konst och “annat”? Vilka kriterier finns för 
att något ska räknas som konst?
 – Konstvärlden sätter gränsen obarmhärtigt, där 
den ser konst är det konst, där den inte ser konst 
är det inte konst.

Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Alla gör det, men det betyder inte att man är 
tillmötesgående.

Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – Ingenting är viktigt i samhället om man 
inte marknadsfört det och skapat ett behov som 
människorna anser vara viktigt att tillfredsställa. 
Marknadsför mera!

Niklas Engvall
Varför är konst viktigt?
 – Genom konsten kan man prata om saker man 
vill prata om på ett sätt som inget annat språk 
klarar av.

Gör du din konst utifrån en upplevelse?
 –Ja

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
 – Jag tror jag vill diskutera (med betraktaren) om 
hur det är att leva i vårat samhälle.

På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?
 – Vet inte, kanske kan betraktaren tycka: vad bra 
att det är någon annan som också funderar på det 
här?

Till vilka vänder du dig?
 – Alla som vill

Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?
 – Hur prissätter man sin konst? Jag har en 
känsla av man ibland sätter ett högt pris och 
struntar i om man får sålt. De flesta kollar nog 
“marknadspriserna” 

Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?
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 – Både och.

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – Dåligt, ibland inte alls

En del konstnärer målar så abstrakt att jag har 
svårt att förstå - har alla konstnärer börjat med 
porträtt och naturmåleri som är föreställande 
(fotografiska)?
 – Nej en del gör tvärtom

Ligger det medvetna “budskapet” långt fram i en 
konstnärs önskan att bli förstådd?
 – Ja

Konst idag är för mig något som ingen annan 
har kommit på tidigare i teknik eller material. Hur 
kommer det sig att nutidskonsten inte kommer ut 
mer i massmedia och genom program i TV mer än 
det gör? Det är för lite spridning. Det är mest internt 
och i mindre sammanhang. Varför?
 – Fråga massmedia och TV-producenter 

Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – Det beror på vilken ambition man har

Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Både och, det är ingen skillnad

Är det svårt att välja om din konst skall sälja eller 
välja att göra det du verkligen vill göra? Vilket är 
viktigast för dig?
 – Jag tänker inte att det här blir mycke pengar 
när jag gör konst

Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas “samtidskonstnärer”?
 – Ja

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Ja att det är konst

Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?

 – Nej

Hur kan en videofilm vara konst?
 – Den är gjord som konst 

Hur “stort” är begreppet konst? Var går gränsen 
mellan konst och “annat”? Vilka kriterier finns för 
att något ska räknas som konst?
 – Hur stort som helst och ibland väldigt litet. Det 
finns ingen gräns förutom ibland då den går mellan 
det man kallar konst och allt annat. Kriterierna 
ändras utifrån vilken konstvärld man avser, och så 
finns ju alltid institutionsteorin 

Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Ja det är viktigt 

Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – Jag vet inte, jag tror inte man blir en bättre 
människa av konst, jag tror heller inte att man kan 
förändra så mycket praktiskt med konst - eventuellt 
kan man flytta lite på positionerna i konstlivet om 
man har det som ambition - jag tror det handlar 
mycket om igenkänning, man ser på konst för att 
få bekräftelse på funderingar eller känslor man har 
som kanske kan vara svåra att diskutera i andra 
språk.

Anne Pira
Varför är konst viktigt?
 – Jag vet inte om konst är viktigt.

Gör du din konst utifrån en upplevelse?
 – På sätt och vis, det är inga specifika 
upplevelser eller platser, mer fragment.

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
 – Jag försöker artikulera mig, är inte intresserad 
av vad men av hur något sägs.

På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?
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 – Jag vill inte påverka människor.

Till vilka vänder du dig?
 – Jag vänder mig till mig själv och såna som jag!

Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?
 – Det finns lika många sätt att jobba med 
videokonst som det finns olika sätt att angripa t.ex. 
måleriet.

Hur prissätter man sin konst? Jag har en känsla av 
man ibland sätter ett högt pris och struntar i om 
man får sålt.
 – Man sätter väl efter vad de verk man sålt 
tidigare har kostat och hur stora de är och vad 
annat kostar som liknar det man gör.

Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?
 – Svårt att säga, både och kanske mer nu än för 
10 år sedan.

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – Hm, stipendier och för de som säljer så är 
ju konstmarknaden ganska stark för tillfället, folk 
spekulerar i konst så är det.

En del konstnärer målar så abstrakt att jag har 
svårt att förstå - har alla konstnärer börjat med 
porträtt och naturmåleri som är föreställande 
(fotografiska)?
 – Det finns ett klart intresse för det figurativa 
i Sverige just nu, det beror delvis på flera 
konstnärers framgångar.

Ligger det medvetna “budskapet” långt fram i en 
konstnärs önskan att bli förstådd?
 – Jag förstår inte frågan och om jag skulle 
förstått den så känner jag inte igen mig

Konst idag är för mig något som ingen annan 
har kommit på tidigare i teknik eller material. Hur 
kommer det sig att nutidskonsten inte kommer ut 
mer i massmedia och genom program i TV mer än 
det gör? Det är för lite spridning. Det är mest internt 
och i mindre sammanhang. Varför?

 – Ja men herregud, det behövs bildning för att 
förstå samtidskonsten
Ger installationer någon inkomst?
 – Inte vad jag vet men det kan ge stipendier 
och karriär och genererar till nya utställningar och 
installationer, erkännande

Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – För vem, problem för vem?

Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Både och kanske.

Är det svårt att välja om din konst skall sälja eller 
välja att göra det du verkligen vill göra? Vilket är 
viktigast för dig?
 – Jag gör det jag vill.

Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas “samtidskonstnärer”?
 – Naturligtvis

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Vadå moderna...

Hur kan man uttrycka Gud i konsten? Hur får man 
ihop religion och konst?
 – Det beror väl på vad man vill.

Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?
 – Ja

Hur kan en videofilm vara konst?
 – På många sätt, för mig handlar det om att 
arbeta med ett språk, en form, ett tilltal

Hur “stort” är begreppet konst? Var går gränsen 
mellan konst och “annat”? Vilka kriterier finns för 
att något ska räknas som konst?
 – Konst är inte en massa saker som man skulle 
kunna räkna upp men konst kan också vara alla de 
här sakerna det beror på vad man gör med det.
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Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Nej, men jag är väl medveten om vad jag gör 
samtidigt så finns det ett dolt fält, något som jag 
inte ser och det är bra tycker jag att det är så

Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – Nej.

Johan Svensson
Varför är konst viktigt?
 – Konst kan vrida och vända på företeelser som 
vi tar för självklara, som kanske egentligen inte 
är det, eller behöver vara det. Om man håller 
på med konst är det viktigt, tycker jag, att man 
ser det i vid mening, att man är delaktig i något 
som sammantaget är väldigt viktigt för samhället 
och människorna. Som ett personligt exempel kan 
jag säga att jag räknar läsningen av några av 
Dostojevskijs romaner till ett av mina starkaste 
livsupplevelser. Alltså måste jag anse att konst är 
viktigt.

Gör du din konst utifrån en upplevelse?
 –Jag gör konst utifrån olika saker, men oftast är 
det en sorts idé / bild / vision som jag har som 
utgångspunkt.

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
 – Jag vill uttrycka det som ligger “så nära som 
möjligt” i förhållande till den impuls som varit den 
utlösande faktorn för att jag vill göra ett konstverk

På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?
 –Jag försöker sällan eller aldrig att “påverka” 
folk. Jag gör något som jag själv finner intressant 
och hoppas att någon annan också gör det. Men 
det vet man ju aldrig.

Till vilka vänder du dig?
 – Till alla som är intresserade.

Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?
 – Det går att sälja videokonst. Köparen är 
nog ungefär den samma som köparen av annan 
konst, dvs. (oftast rika) privatpersoner, så kallade 
samlare, eller institutioner.

Hur prissätter man sin konst? Jag har en känsla av 
man ibland sätter ett högt pris och struntar i om 
man får sålt.
 – Det är svårt och konstigt. Priset hänger ihop 
med så mycket annat än vad man själv tycker 
att ett konstverk är värt. Men generellt kan man 
nog säga att konstnärer tar för lite pengar för 
sina konstverk. Konstnärer är en av samhällets 
allra sämst ställda, ekonomiskt sett. Dessutom ska 
galleristen (om man har en sådan) ha 50 % och sen 
ska man skatta 50 % - så det blir inte så mycket 
över för konstnären…
 
Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?
 – Både och, tror jag.

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – De flesta konstnärer klarar sig idag genom 
stipendier. Det finns undantag, men inte så många 
tror jag. Annars får man jobba på posten.
 
En del konstnärer målar så abstrakt att jag har 
svårt att förstå - har alla konstnärer börjat med 
porträtt och naturmåleri som är föreställande 
(fotografiska)?
 – Jag har också - och har alltid haft - svårt att 
ta till mig abstrakt konst. De flesta som har gått 
på konstskolor har nog börjat figurativt, men sedan 
kanske övergått till nåt annat. Men inte alla.

Ligger det medvetna “budskapet” långt fram i en 
konstnärs önskan att bli förstådd?
 – Förstår inte riktigt frågan. Men detta att bli 
förstådd eller missförstådd är väldigt komplicerade 
saker. Man kan “förstå” ett konstverk utifrån 
många olika perspektiv, och det är inte alltid så att 
konstnärens intentioner med sitt konstverk är den 
intressantaste tolkningen av verket. Ofta ligger en 
alltför överdriven önskan om att bli förstådd inte till 
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grund för något annat än ett dåligt konstverk.
Konst idag är för mig något som ingen annan har 
kommit på tidigare i teknik eller material. 

Hur kommer det sig att nutidskonsten inte kommer 
ut mer i massmedia och genom program i TV mer 
än det gör? Det är för lite spridning. Det är mest 
internt och i mindre sammanhang. Varför?
 – En intressant och bra fråga. Jag tror att det 
finns flera orsaker till att det är som det är. Att 
konsten är “intern”, som du påstår i din fråga är i 
stor utsträckning helt sant. Och att den är det beror 
nog på att det är viktigt inom konsten att framkalla 
värden på konsten, en köpare till ett konstverk 
vill kanske köpa något son hon/han vet är unikt, 
det vill säga något som bara ett fåtal (eller 
helst bara en kan äga). Så jag tror att det finns 
starka ekonomiska krafter som ligger bakom detta. 
Men det är nog inte hela sanningen. Det är 
faktiskt också så att t.ex. televisionen är ganska 
konservativ, och det är kanske inte så många 
konstverk som direkt skulle falla tv-producenter i 
smaken. Men inom konsten går det bra att visa 
dem - och det är ju en stor styrka och tillgång inom 
det konstnärliga fältet. Ytterligare en orsak är väl 
att sådana produktioner kan kosta mycket pengar - 
och det vill man kanske inte ge konsten…

Ger installationer någon inkomst?
 – Jag har jobbat med installationer i tio år och än 
så länge har jag inte sålt en enda. Däremot har jag 
sålt delar ur installationer.
 
Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – Vet inte. Jag tror inte att samtidskonsten 
är obegriplig för många människor. Man måste 
komma ihåg att begreppet “samtidskonst” rymmer 
en massa olika slags konst - allt från traditionellt 
måleri och skulpturer till sådana som bara arbetar 
med t.ex. text eller ljud. En del av detta är 
säkerligen väldigt svårt att förstå för många (också 
för många som håller på med konst). Men mycket 
är det helt säkert inte. Många konstnärer idag 
hämtar inspiration från helt andra håll än vad som 
gjordes för kanske femtio år sen. Jag tror att denna 
fråga främst handlar om att man är ovan att titta på 
konst. Jag har själv växt upp i ett litet samhälle där 

det inte fanns någon konst alls att titta på. Första 
gången jag gick på ett galleri var jag nitton år, och 
jag kunde inte riktigt förstå att de inte tog inträde.
Dessutom: Om man skulle placera de vana 
konstkonsumenterna i publiken till en 
fotbollsmatch, så skulle de flesta av dem kanske 
känna sig lika bortkomna och “ha svårt att förstå” 
vad som pågick kring dem.
 
Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Jag kan bara svara för egen del: jag tar inte 
upp annat än det jag själv är intresserad av, men 
konstnären är ju också en del av samhället och 
blir således påverkad av ungefär samma saker som 
vilken annan medborgare som helst.
 
Är det svårt att välja om din konst skall sälja eller 
välja att göra det du verkligen vill göra? Vilket är 
viktigast för dig?
 – Jag försöker alltid göra det som jag verkligen 
vill göra. Går det att sälja är det jättebra. Om det 
inte går får man äta knäckebröd. Jag tror att det 
skulle vara ganska vanskligt - och antagligen inte 
så framgångsrikt - att försöka producera saker som 
man TROR går att sälja. Det är väldigt svårt att 
förutspå hur det ska gå. Man fattar oftast ingenting: 
när man tror att man kommer att sälja då säljer 
man inte, och vice versa…

Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas “samtidskonstnärer”?
 – Självklart!

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Nej, det tror jag inte. I alla fall inte vad gäller 
tekniker osv. Men kanske kommer man att se 
det i efterhand. Självklart kan man se att vissa 
ämnen behandlas av många, och ibland blir det 
fokus även på vissa tekniker, medan andra får stå 
i bakgrunden.
 
Hur kan man uttrycka Gud i konsten? Hur får man 
ihop religion och konst?
 – Svår fråga, minst sagt. Under medeltiden och 
renässansen stod konstnärerna i mycket högre 
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grad i - om inte i Guds tjänst så i alla fall kyrkans.
Kolla upp en konstnär som t.ex. Hieronymos Bosch, 
det tror jag kan vara en intressant ingång till denna 
fråga.

Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?
 – Jag tycker inte att det är viktigt. “Skönhet” är 
dessutom ett problematiskt begrepp. Vad menar 
man egentligen med skönhet? Det som en tycker 
är vackert tycker en annan är fult. Vad man tycker 
beror ju på en massa saker.
 
Hur kan en videofilm vara konst?
 – Vad som helst kan vara konst. Varför skulle inte 
en videofilm kunna vara det?

Hur “stort” är begreppet konst? Var går gränsen 
mellan konst och “annat”? Vilka kriterier finns för 
att något ska räknas som konst?
 – Ja, detta är en väldigt intressant fråga. 
Konstbegreppet innefattar en massa saker idag, 
och det är helt klart att det ofta är väldigt svårt 
att förstå skillnaden mellan ett konstverk och något 
som man betecknar som nåt annat. Kanske är det 
helt enkelt sammanhanget i vilket det visas som 
avgör om det är konst eller något annat.
 
Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Det gör jag, men jag försöker inte att anpassa 
mig (hoppas jag i alla fall). Mer att man kanske 
tänker: vad ska de tycka om det här, eller nåt i den 
stilen.

Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – Denna fråga liknar fråga 1. Jag tror att mitt svar 
på den frågan passar in här också.

Elisabeth Blomberg
Varför är konst viktigt? 
  – Den är kanske viktigast för de utövande 
konstnärerna och konstsystemet.

 
Gör du din konst utifrån en upplevelse?
  – Ja, både medvetet och omedvetet gör jag det. 
Mina upplevelser har format den jag är idag vilket
självfallet avspeglar sig i det jag gör som konstnär, 
sen har även slumpen en viss inverkan.

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
 – Det varierar en del och beror då naturligtvis på 
vad jag jobbat med. Men generellt tror jag att min
personlighet syns i det jag gör. Jag gillar humor och 
satir. På sistone har mitt konstprojekt “Konstrea”, 
enkelt uttryckt, handlat mycket om att verkligen nå 
ut till en bredare publik och  att alla involverade får 
möjligheten att träffas och ha kul, även om det
inte bara varit positiva reaktioner från publik och 
media så tycker jag att det funkat bra och att det 
märkts vad jag varit ute efter.
 
På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?
 – Jag vill att de som ser det jag gör åtminstone 
ska bli lite underhållna och gärna minnas vad de 
nyss sett/upplevt och ta med sig en tanke hem.
 
Till vilka vänder du dig?
 – Jag har nog ambitionen att så många som 
möjligt ska kunna få ut något av det jag gör även 
om det kanske
inte alltid lyckas.
 
Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?
 – Videokonst går att sälja till konstinstitutioner, 
gallerier, samlare och andra entusiaster.
 
Hur prissätter man sin konst? Jag har en känsla av 
man ibland sätter ett högt pris och struntar i om 
man får sålt.
 – Prissättning är jättesvårt. Man får ju göra 
avvägningar kring hur mycket tid man lagt ner, 
materialkostnader osv och vad som känns rimligt.
Sen är det ju en högst personlig avvägning vad man 
själv känner inför sitt konstverk.
 
Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?
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 – Både och, det känns som om det varierar 
väldigt mycket och det verkar lite som om det 
svängt tillbaka nu med mer traditionell konst 
(måleri, skulptur) som ju är lättare att sälja än 
“upplevelser”. 

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – Det finns en del tillvägagångssätt. Man kan 
livnära sig på stipendier och utställningar där 
konsten visas och köps in, men även att sälja verk 
till konstintresserade. En del konst säljs ju även till 
privatpersoner. 

Konst idag är för mig något som ingen annan 
har kommit på tidigare i teknik eller material. Hur 
kommer det sig att nutidskonsten inte kommer ut 
mer i massmedia och genom program i TV mer än 
det gör? Det är för lite spridning. Det är mest internt 
och i mindre sammanhang. Varför?
 – Kanske för att medvetet behålla en 
exklusivitetstanke, att inte konsten skall behandlas 
som vara. Men jag tycker absolut att konst borde
bli mera tillgänglig så att fler vågar titta/uppleva 
konst. Det är alldeles för många idag som känner 
sig obekväma i konstsammanhang.
 
Ger installationer någon inkomst?
 – Ja det kan det göra. Installationer kan alltid 
köpas upp av konstinstitutioner.

Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – Ja det tror jag. Personligen vill jag ju att fler än 
de redan invigda skall känna något för det jag gör.
Det är inte kul när konst blir en klubb för inbördes 
beundran, därmed inte sagt att konst måste vara 
superenkel att ta till sig. Det krävs ju ett visst 
engagemang även från publiken där vissa är mer 
insatta än andra och har lättare att uppskatta sånt 
som inte är helt öppenbart. Det bästa är väl när ett 
konstverk har många lager så att de allra flesta har 
ut något oavsett förkunskaper/intresse. Ibland kan 
jag känna att man gärna paketerar in konsten i ett 
svårbegripligt skal, som om det vore ett värde i sig 
när det svårbegripliga  egentligen inte bidrar till att 
göra det till ett bättre konstverk, utan att det istället 
blir ett sätt att signalera “ detta är konst, när det 
är konstigt”.

Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Det är nog högst personligt hur pass 
världsförbättrande man vill vara. Det man gör 
filtreras ändå alltid genom personligheten vare sig 
man vill eller ej. Min drivkraft handlar i ärlighetens 
namn om att bli sedd och få bekräftelse, annars 
hade jag aldrig hållit på tror jag. Samma princip 
gäller nog väldigt mycket annat i livet också. Det 
är nog många gånger långt mer effektivt att jobba 
med grävande journalistik eller bli politiker om 
syftet är att verkligen påverka och förändra det 
man tycker är viktigt.

Är det svårt att välja om din konst skall sälja eller 
välja att göra det du verkligen vill göra? Vilket är 
viktigast för dig?
 – Helst vill man ju kombinera detta, ha ha. Men 
jag tror nog att jag väljer det jag känner starkast 
lust inför, det som är mest utmanade vilket ofta blir 
det som inte säljs.

Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas “samtidskonstnärer”?
 – Javisst, definitionen “samtidskonstnär” kan 
man ju alltid tolka som man vill. Att vara en 
aktiv nu levande konstnär kan räcka för att kallas 
samtidskonstnär.

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Ett tag var det mycket sociala projekt och 
mycket text/teorier men nu upplever jag det som 
om det svängt tillbaka en aning till mer traditionell 
konst, men på det hela taget känns det som om det 
är väldigt blandat. 
 
Hur kan man uttrycka Gud i konsten? Hur får man 
ihop religion och konst?
 – Att kritisera religion är inte så svårt, det finns 
en del att ta av där. Jag tror inte att religion och 
konst är någon motsättning i sig.
 
Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?
 – Vad är skönhet kan man börja att fundera 
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över. Det finns ju en del manér inom konsten som 
fungerar som koder för de som kan språket och kan 
ses som “skönhet”. Pratar man om skönhet i den 
bemärkelsen som “dekorativ” så finns det nog 
många som är roade av det. Jag själv tycker mycket 
om formgivning och har inga problem med att göra 
dekorativ konst, tvärtom 
kan det ibland vara det som får mig att sätta igång.
 
Hur kan en videofilm vara konst?
 – Hur “stort” är begreppet konst? Var går 
gränsen mellan konst och “annat”? Vilka kriterier 
finns för att något ska räknas som konst? Idag 
är gränserna luddiga vilket jag tycker är bra. Det 
känns helt enkelt friskt att inte tala om för folk hur 
de ska uppfatta det som de ser eller upplever, men 
många gånger avslöjar den fysiska platsen vad det 
skall uppfattats som vilket är trist. 
 
Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Absolut, även om det kan vara svårt att 
förutspå. Publiken är ibland så blandad att man 
kan få helt oväntade reaktioner.
 
Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – I Sverige idag har vi råd att konsumera 
och producera konst. Konstsystemet innefattar 
många människor som livnär sig och lever för 
konsten, skulle vi ta bort konsten av exempelvis 
ekonomiska skäl skulle det sannolikt innebära en 
mängd deprimerade människor som tvingas byta 
inriktning. Vissa skulle säkert fortsätta att jobba 
med konst även om samhället i stort inte skulle se 
någon nytta med det och inte anse sig ha råd att 
visa konst.
Att producera konst fyller för många en terapeutisk 
funktion.

Roland Beijer
Varför är konst viktigt?
 – Konstens terapeutiska betydelse för 
konstproducenten, och ibland, men alltför sällan, 

även för publiken, överskuggar alla andra 
betydelser. Även om ett konstverk påstår sig 
vara tex politiskt eller “undersöka genusfrågor 
i Västeuropa” etc, så är det den terapeutiska 
behållningen som gör det mödan värt att snickra 
ihop ett konstprojekt/konstverk.

Gör du din konst utifrån en upplevelse?
 – Frågan är väl hur man annars skulle kunna 
göra något som inte är direkt nödvändigt för ens 
överlevnad. Upplevelsen av verkligheten föregår väl 
alltid reflektion, analys, insikt osv?

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
 – Det kan vara en rad olika saker - skräck, 
fascination, likgiltighet, tristess, lust mm

På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?
 – Genom att medverka till att deras 
medvetanden förr eller senare skall slå en volt, och 
att kugghjulen skall hoppa ett hack till.

Till vilka vänder du dig?
 – Alla

Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?
 – Alla relaterar idag till rörliga bilder pga TV och i 
viss mån film, därför är det självklart att joba med 
video. Videokonst genererar ofta ett cred-kapital 
och det kan, om man spelar korten väl, omvandlas 
till rena dollars. Cred + dollars är bättre än endast 
dollars, men det kan vara mera komplicerat att 
hantera den sammansatta ekonomin, och därför 
finner en del konstnärer för gott att gå efter dollars 
direkt. Sådana konstnärer ser många konstnärer, 
särskilt yngre, ofta ner på.

Hur prissätter man sin konst? Jag har en känsla av 
man ibland sätter ett högt pris och struntar i om 
man får sålt.
 – Många faktorer påverkar:
- Vad kostade materialet/tekniken som användes 
till konstverket att köpa in?
- Hur många arbetstimmar lade man ned i det 
direkta arbetet med konstverket?
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- Hur många kontemplationstimmar lade man ned 
för att komma fram till hur det skulle bli?
- Vad bör det minst kosta för att betraktas som 
seriöst?
- Hur mycket cred/status har man dvs var är 
konstnärens varumärke värt? 

Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?
 – Det upplever jag som blandat. Yngre konstnärer 
kan ofta kosta på sig att jobba mera filantropiskt, 
medan äldre verkar ha en mera praktisk syn på 
ekonomin.

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – Genom att vara listig som en räv och lära sig 
hur systemet fungerar, men så mycket som möjligt 
dölja dessa strategier. Att göra ett bra konstverk 
då och då skadar inte heller även om jag måste 
hålla med Lars Vilks i hans uttalande om att 
medelmåttans väg inte är så tokig.

Konst idag är för mig något som ingen annan 
har kommit på tidigare i teknik eller material. Hur 
kommer det sig att nutidskonsten inte kommer ut 
mer i massmedia och genom program i TV mer än 
det gör? Det är för lite spridning. Det är mest internt 
och i mindre sammanhang. Varför?
 – Konstens ekonomi har hittills effektivt 
desarmerat varje form av popularisering (se tex 
Warhol, Billgren etc). Alltför många, särskilt de 
etablerade, har alltför mycket att förlora på en 
alltför stark exponering, med den risk för folklighet 
som det innebär.

Ger installationer någon inkomst?
 – Indirekt genom att de kan generera cred, men 
i en del fall även direkt då excentriska samlare 
och institutioner slår till och köper en hög med 
däck eller något annat som definieras som en 
installation.

Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – Både ja och nej. Om den gör anspråk på 
att vilja nå ut och kommunicera viktiga frågor 
som berör mänskligheten, vilket den ofta gör, 
borde det ses som ett problem. Om den inte 

gör sådana anspråk, utan fungerar mera som ett 
exklusivt årgångsvin, där konsumenten förväntas 
ha raffinerat sin smak genom övning, är det inget 
problem.

Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Att hävda sig själva är det primära. Allt annat 
får man på köpet.
Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas “samtidskonstnärer”?
 – Begreppet samtidskonst/-när är, som jag 
upplever det, inte klart definierat. En naiv person 
skulle kunna säga att det är en konstnär som 
lever och verkar i samtiden. En annan skulle kunna 
hävda att det krävs att konstnären jobbar med de 
tekniker och frågeställningar som är på tapeten 
idag, för att få kallas samtidskonstnär. En sådan 
definition kan dock lätt tolkas som beskrivande en 
“trendkonstnär” och det är nog få konstnärer som 
vill uppfattas som trendiga.
Måleri verkar vara trendigt nu så kanske är en 
målare väldigt samtida just nu...

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Modern konst som produceras idag liknar 
fortfarande den som producerades under 
modernismen. Dagens konst i övrigt upplever jag 
som spretande åt alla möjliga håll.  

Hur kan man uttrycka Gud i konsten? Hur får man 
ihop religion och konst?
 – Om man kan röka på och börja skapa tavlor, 
musik eller annat, och tycka att detta är ett bra och 
trevligt sätt att arbeta, så tror jag att man kan finna 
en liknande inspiration i religionen.

Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?
 – Skönhet är viktigt. Även det fula kan ses som 
skönt. Konst är ofta snyggt eller så blir det snyggt 
när man ramar in det, fotograferar det, stoppar in 
det i ett galleri, ställer det på ett podie, visar det 
på TV etc. 

Hur kan en videofilm vara konst?
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 - Konsten definieras sedan ett bra tag tillbaka 
generellt sett inte av tekniken. Om den istället 
definieras av systemet, innehållet, avsikten, etc, får 
man komma fram till själva genom att studera och 
förkovra sig. Kanske kommer man vid fördjupade 
studier fram till att konst = oljemålningar. Om man 
gör det tror jag att man har missat en rad viktiga 
poänger med konstbegreppet. 

Hur “stort” är begreppet konst? Var går gränsen 
mellan konst och “annat”? Vilka kriterier finns för 
att något ska räknas som konst?
 – Gränsen mellan konst och annat upprättas 
och upprätthålls hela tiden av “konstsystemet”. 
Utan denna gräns skulle konstbegreppet så som 
vi känner det idag, inte existera. Konsten kan tom 
sägas bestå endast av gränsen då den är som 
sämst.

Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Hela tiden. 

Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – Se fråga 1

Camilla Carlsson
Varför är konst viktigt?
 – Konst är viktigt. Däremot är det svårt att 
hitta mätinstrument eftersom konst ofta bygger på 
subjektiv tolkning, eller subjektiv värdering. Konst 
värderas utöver enbart kommersiellt värde. Man 
behöver inte själv vara konstnär för att tycka att 
konst är viktigt. Det finns forskning som visar på 
samband mellan kultur/ konst och hälsa. I denna 
typ av forskning kan man ge konsten ett värde 
genom att man kan visa på att konst kan förbättra t 
ex en arbetsmiljö. Men, som sagt, konst är nog 
viktigast på ett personligt plan.

Gör du din konst utifrån en upplevelse?
 – Nej. Det är en långsam process och något som 

arbetas fram. Mitt konstnärskap 
liknar jag snarare vid en (icke akademisk) forskning 
än en känsloupplevelse.

Vad är det som du egentligen vill uttrycka?
 – Det är inte en sak eller ett uttryck jag 
eftersträvar. Jag snarare undersöker, och använder 
mig av olika material eller teknik. De olika verken 
fungerar förhoppningsvis som byggstenar, där jag 
lägger till nya allteftersom. Jag ser konstnärskapet 
som ett pågående arbete. Utan slut.

På vilket sätt vill du påverka människor med din 
konst?
 – Det måste de/ betraktarna/ mottagarna/ själva 
svara på, om de blir påverkade av min konst. Jag 
vänder mig främst till intresserade, vill inte 
‘frälsa’ med konst - Det vill säga, om man 
går in på ett galleri finns det en (outtalad) 
överenskommelse om att man är inne på konstens 
område; man förväntar sig konst, sedan kan man 
värdera konsten olika, beroende på konstnär och 
betraktare...

Till vilka vänder du dig?
 – Jag vänder mig främst till intresserade om jag 
ställer ut på galleri (se under fråga 4.) Att arbeta 
med konst i det offentliga rummet ställer andra 
krav. Arbetar man mot en ovan konstpublik kan 
man som konstnär ta hjälp av konstpedagoger och 
kritiker, eller andra konstförmedlare. Om 
konstnären har en position och möjlighet att möta 
mottagarna, till exempel personal på en arbetsplats 
där 
ett konstverk ska placeras, kan man som konstnär 
försöka medverka till att ‘förankra’ konstverket hos 
mottagarna på olika sätt. Man kan informera i 
förväg, vara öppen för frågor etcetera, men 
däremot måste inte verket i sig vara pedagogiskt.

Hur kommer det sig att så många konstnärer jobbar 
med videokonst som nästan inte går att sälja? Eller 
säljs de - vem är i så fall köparen?
 – Video är en teknik, ett material, att arbeta 
med bland andra. Museer och andra större 
konstinstitutioner köper ibland in videoverk. Många 
samtidskonstverk är aldrig avsedda att placeras 
ovanför soffan i vardagsrummet - om det är 
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‘tavelkonst’ som avses med kommersiell konst(?) 
Det är vanligt att samtidskonst inte anses 
kommersiell.

Hur prissätter man sin konst? 
 – Jag har en känsla av man ibland sätter ett högt 
pris och struntar i om man får sålt. Genom att 
gå runt på gallerier kan man få en uppfattning 
om prissättning på konst. Beroende på galleri, 
och vad man själv eftersträvar som konstnär, kan 
man sätta pris efter hur andra kollegor sätter pris. 
Har man en gallerist får man säkert hjälp från 
därifrån (eftersom galleristen själv tar ofta 50% av 
summan). Man kan också räkna på hur många 
timmar man lagt ner på verket. 
Man kan vara kommersiell på olika vis - att sälja 
kanske inte är främsta 
syftet, nej. Många konstinstitutioner, t ex en 
kommunal konsthall drivs inte 
av kommersiella syften (där behöver man ibland 
inte ens prissätta verk)

Gör konstnärer idag kommersiell konst (som går att 
sälja) eller upplevelser (för sig och andra)?
 – Det finns säkert både kommersiella konstnärer 
och mer upplevelse-baserade 
konstnärer, eller blandning av båda. Frågan måste 
besvaras individuellt, 
från konstnär till konstnär.

Hur kan man idag leva på sin konst?
 – Det är få som kan leva på sin konst. Man 
kan välja att ha ett lönearbete i kombination med 
det konstnärliga arbetet. Man kan söka stipendier, 
söka olika uppdrag etcetera.

En del konstnärer målar så abstrakt att jag har 
svårt att förstå - har alla konstnärer börjat med 
porträtt och naturmåleri som är föreställande 
(fotografiska)?
 – Många konstutbildningar på förberedande nivå 
(innan högskolenivå) utgår från avbildande i form 
av studier via stilleben eller modell. Detta lärande 
kan öva upp förhållandet öga - hand; att man kan 
avbilda det man ser, för att senare tillämpa sin 
kunskap mera fritt. Abstrakt måleri är en stil, ett  
uttryck, eller -ism, om man så vill. Det förknippar 
jag själv med 1940-50-tal, och det känns inte så 

samtida år 2006. Jag vet inte om man lär ut 
abstrakt måleri på grundläggande 
konstutbildningar idag. Att ‘förstå’ måleri beror inte 
på om verket i sig är abstrakt eller inte, utan 
snarare på hur mycket konst man har sett, eller 
tagit del av.

Ligger det medvetna “budskapet” långt fram i en 
konstnärs önskan att bli förstådd?
 – Det är inte alltid som konstnärens intention 
överensstämmer med mottagarens tolkning av 
verket. Om konstnären tycker att budskapet är 
viktigast, och detta inte går fram, antar jag 
att verket inte fungerar enligt konstnären; att 
konstnären därmed tycker sig ha misslyckats med 
verket.
Däremot kan ett konstverk fungera för mottagaren 
utan att budskapet går fram: I ett konstverk ur 
historien, t ex en freskomålning i en kyrka, kan 
vara ett fantastiskt verk utan att (det bibliska) 
budskapet går fram.

Konst idag är för mig något som ingen annan 
har kommit på tidigare i teknik eller material. Hur 
kommer det sig att nutidskonsten inte kommer ut 
mer i massmedia och genom program i TV mer än 
det gör? 
 – Det är för lite spridning. Det är mest 
internt och i mindre sammanhang. Varför? Jag 
vet inte om jag håller med om att samtidskonst 
behöver vara ‘smal’ ur ett samhälleligt perspektiv. 
Mediautrymmet är det alltid konkurrens om. 
Kulturen i stort var ju inte ens en valfråga, än 
mindre samtidskonsten.

Ger installationer någon inkomst?
 - Installation är ett uttryck bland andra 
konstuttryck. Om det kan ge någon inkomst beror 
på vem som är konstnären. Precis om med 
videoverk är det 
främst museer eller större konstinstitutioner som 
köper in installationer.

Samtidskonsten är obegriplig för många människor. 
Är det ett problem?
 – Obegriplig - vem säger att samtidskonst är 
obegriplig? Om man jämför samtidskonst med 
forskning inom t ex kemi, så framstår forskningen 
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inom kemi ‘obegriplig’ för mig i den meningen att 
jag inte förväntar mig att jag ska förstå den, och 
inte gör anspråk på att förstå den. Detta är inget 
problem för mig. Ju mer man kan om ett ämne, ju 
mer  förstår man, ju större anspråk och utmaning 
vill man ha. Om man pratar om obegriplighet bör 
man också väga in respekt för kunnande. Konst 
som område är väldigt brett och det finns utrymme 
för mycket, därmed också utrymme för många 
tolkningar och värderingar.

Vilket/Vad är konstnärens drivkraft: att uttrycka 
sig själv eller att ta upp frågor som är av 
samhällsintresse?
 – Drivkraften måste varje konstnär själv svara 
för, den är individuell. Jag tror inte att det är så 
enkelt att drivkraften är antingen att uttrycka sig 
själv eller att ta upp frågor av samhällsintresse. Det 
finns olika slags konstnärer, och dessutom olika 
verk av en och samma konstnär, med olika 
intention beroende på sammanhanget.

Är det svårt att välja om din konst skall sälja eller 
älja att göra det du verkligen vill göra? Vilket är 
viktigast för dig?
 – Hur ska man svara - vilken (makt)position 
har man att välja från? Jag kan välja att ta 
ett lönearbete vid sidan om min konstnärliga 
verksamhet och därmed inte vara beroende av om 
jag säljer eller ej. (Det finns mycket jag inte tycker 
mig kunna påverka: om jag som konstnär får ställa 
ut på ett galleri eller inte beror inte enbart på 
konstnären, eller hur?)

Kan dagens konstnärer använda vanligt måleri och 
kallas ”samtidskonstnärer”?
 – Ja, dagens konstnärer använder sig av måleri 
(vet däremot inte vad som menas med ‘vanligt 
måleri’, men om det är föreställande måleri som 
åsyftas, så ja, föreställande måleri förekommer i 
samtidskonsten)

Finns det något gemensamt som är specifikt för 
dagens moderna konst?
 – Jag tror inte att det finns något som är specifikt 
för dagens ‘moderna’ konst. (Begreppet ‘modern’ 
konst känns i sig daterat, inte samtida). Framtiden 
får avgöra vad som går till konsthistorien från år 

2006.

Hur kan man uttrycka Gud i konsten? Hur får man 
ihop religion och konst?
 – Det finns en teori om konst som säger 
att ett konstverk beror på både konstnären 
och mottagaren. Konstverket ‘blir till’ först när 
mottagaren ser det. Och om mottagaren tycker 
att ett konstverk uttrycker ‘gud’, så kan nog ett 
konstverk uttrycka ‘gud’ (se även fråga 11.) Det är 
en tolkningsfråga. 
Jag tror dock att en konstnär kan utföra t ex en 
konstnärlig utsmyckning i en kyrka utan att själv 
vara religiös. Man bör kanske fråga en konstnär 
som är religiös...

Hur tillfredställer ni människors stora behov av 
skönhet? Är det viktigt?
 – Skönhet är ingenting som intresserar mig som 
konstnär. Jag vet inte om det finns så stort behov, 
och jag ser det inte som konstens uppgift att 
tillfredsställa.

Hur kan en videofilm vara konst?
 – Video kan vara konst. Konstnärliga kvalitén 
består inte enbart av en teknik eller ett material. 
Utförande, sammanhang och mottagande avgör 
också om verket fungerar. Jämför med Duchamps 
arbeten där han använde sig av så kallade ready 
mades.

Hur “stort” är begreppet konst? Var går gränsen 
mellan konst och “annat”? Vilka kriterier finns för 
att något ska räknas som konst?
 – Det finns en poäng med att konst inte är lätt att 
avgränsa eller definiera. Man får ta ett verk i taget. 
Begreppet ändrar sig också över tiden (något 
som var ‘hantverk förr, kan vara konst idag och 
tvärtom). Angående kriterier kan man använda sig 
av olika skolor och utbildningar: Om man har en 
examen från en konsthögskola har man uppfyllt 
vissa kriterier för examen inom konst, då anses 
man ha en viss kunskap inom ämnet konst.

Tänker du som konstnär på hur ditt verk tas emot 
av publiken?
 – Ja, jag tänker på i vilket sammanhang jag 
presenterar ett verk.
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Text och bild: Anna Berglund.
konstNU, ett samarbete mellan fümms produktioner, Stenungsunds Kommun och 

Regionmuseum Västra Götaland med stöd av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. 

Varför är det viktigt med “konst” i samhället? eller 
Är det viktigt med konst i dagens samhälle? Om 
svaret är ja, varför?
 – Ja, konst är viktigt i samhället, i dagens 
samhälle och förr. Men det är svårt att mäta 
hur, eftersom konst värderas inte enbart utifrån 
en kommersiell aspekt. Detta med konstens 
samhällsnytta kan också ifrågasättas eftersom 
konst ibland definieras som att den är befriad 
från att ha en nyttoaspekt; att konsten ska stå 
fri.Men det som är ‘bra’ med konst kan vara just 
detta att den är svår att värdera (och därmed 
svår att kontrollera). Att den är svår att förutsäga 
eller bestämma över. Det finns dock forskning 
som visar på samband mellan konst och hälsa. 
Ur detta perspektiv är konsten bra för samhället, 
men utifrån ett individperspektiv: Konsten tolkas 
och värderas subjektivt.


