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Abstract 
 

Uppsatsen inleds med en händelse sommaren 2017. Sedan beskriver jag 

mina tankar inför min soloutställning. Jag behandlar mina tvivel inför mitt 

projekt till soloutställning. Sedan görs en genomgång av teorier, konstnärer 

som relaterar till min process. Jag kommer in här på olika metoder jag gör 

under min process. Efter det så gör jag en diskussion i relation till ensamhet 

och min process. Avslutningsvis så gör jag en kort sammanfattning.  

 

Att processa anno 2017 och poetiska reflektioner 
 

Sommar 2017. Jag ser på en artikel i facebook att en politiker från miljöpartiet 

har uttryckt sig illa om somalier i en facebook grupp. Jag tänker väldigt högt, 

typiskt när ska denna pajkastning mot somalier ta slut? Det går dagar, veckor 

och jag försöker inte tänka på situationen med politikern. Jag känner att jag 

vill göra något. Men vet inte vad.  

 

Min far som är i Somalia under sommarn skickar en bild. Jag tittar bilden på 

honom väldigt länge. Han har skickat bilder förr, men just i denna bild ser jag 

att han har en ny (macwiis)sarong). Sarongen är gul med olika mönster. Se 

bilden nedanför: 
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Jag blir fascinerad, tänker snabbt på Yinka Shonibare som jobbar med 

”afrikanska” tyger i sitt konstnärskap. Men jag är inte intresserad av producera 

en svensk version av Shonibare.  

 

För mig betyder Shonibare en korsning mellan västeuropeiskt och afrikanskt. 

Exempelvis när han gjorde en film med aristokrater från 1800-tal som bar 

exotiska afrikanska mönster i sina plagg.  

 

Om jag skulle göra en ”svensk” version av Shonibare skulle det betyda för mig 

, att sätta de ”exotiska” afrikanska textilerna i ett svensk sammanhang. 

Exempelvis skulle det kunna klä om en dalahäst i afrikanskt tyg.  

 

Men jag vill göra något annat, något som talar om en somalisk erfarenhet, 

eller ett plagg i relation till Sverige. Jag vill göra en korsning mellan det 

somaliska och svenska.  

 

Dagarna går och jag kan inte slutat tänka på somali-svensk mannen, vem är 

han? Och varför denna vilja att göra ett ännu projekt om somaliska diasporan 

i Sverige? Jag tog mig an somali-svensk projekt i min kortfilm Brev till Sverige, 

vill jag göra det igen med annat perspektiv?  

 

Rädslan att bara kunna ta mig an bara vissa frågor gör att jag ifrågasätter. 

Jag försöker komma ifrån att bara göra en typ av konst som bara handlar om 

migration. Att göra bara enfråge konst. Alla vet att jag är somali-svensk, och 

jag är svart man, men behöver mina verk skrika mer om vad jag är? Det finns 

massa andra delar av mig. Jag är mer än bara migration.  

 

I mitt ifrågasättande av mitt projekt så ifrågasätter jag den postkoloniala 

teorin. Jag vet väl om denna teori, och den har satt ord på många av mina 

känslor men jag känner fortfarande inte 100% för denna teori. Mestadels går 
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den in väldigt mycket om den ”andre”  i relation till en motsats, min känsla är 

en ”vi” och ”dom”. Missförstå mig rätt, jag kritiserar inte denna teori, snarare 

så söker jag en annan gren av denna teori, exempelvis vad händer om den 

”andre” har flera olika lager? En skulle då kunna svara, intersektionalitet. 

 

Intersektionalitet är ett tvärvetenskapligt begrepp som sätter fokus på de olika 

maktordningar som skapas utifrån av kön, klass och ”ras”/etnicitet1. För att 

klargöra det ännu mer, de motsatspar som uppstår mellan man/kvinna, 

vit/svart, överklass/underklass ec. 

 

Jag är medveten om den intersektionella teoribildningen, men det är inte vad 

jag är intresserad av. Istället är jag intresserad av något annat. Vad det är vet 

jag inte än. Sökningen fortsätter. 

 

Jag snubblar in på en youtubevideo2 om  David Hammons. Det är en man vid 

namn Manthia Diawara som gör en föreläsning om David Hammons i relation 

till Edouard Glissant3  Nedanför följer en bakgrundstext om vilka dessa tre 

personer(Hammons,Diawara,och Glissant) är; 

 

Manthia Diawara (f.1953 ,Mali) är författare,filmskapare,kulturteoritiker, 

konsthistoriker . Han är professor vid Black studies New York University4 och 

gjort många publikationer gällande afrikansk film, och konst med afrikansk-

diaspora5 

 

David Hammons (f.1943,Springfield) är en afro-amerikansk konstnär. Av vissa 

sedd som en av de största inom amerikansk modern konst. Han började i sin 

                                            
1 Del los Reyes,Paulina,Mulinari, Diana,Intersektionalitet-kritiska reflektioner 
över ojämlikhetens landskap(2005), sid 24 
2 https://www.youtube.com/watch?v=WhwMYkSW564 
3 https://www.youtube.com/watch?v=WhwMYkSW564 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Manthia_Diawara 
5 ibid 
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konstnärliga bana med att göra screentryck till att senare göra mer skulptural 

konst, konceptuellt konst, och perfomance6. Edouard Glissant var en 

filosof,poet,skönlitterär författare7. 

 

I den här youtube videon pratar Diawara om hur Glissant menar på man inte 

ska fastna i en identitet, istället för flera. Diawara förklarar vidare att 

begreppet heter kreolisering enligt Glissant. Det betyder att man har en flera 

rötter inom sig, att det inte bara är en diaspora. Jag finner det intressant. 

 

Jag är medveten om i denna text att försöka förklara Glissant och hans 

begrepp kreolisering kräver nästan en hel uppsats. Men i detta fall så vill jag 

nästan ge en grundlig förståelse. Alltså, ge snabb översikt.  

 

När jag såg denna video och hörde Diawara prata om Glissant begrepp 

kreolosering så tänkte jag väldigt mycket på mina olika identiter. Mina olika 

rötter som somalie,svensk, en man,  ursprungligen från Gävle, 

arbetarklassbakgrund i den somaliska gruppen.  

 

Senare i den här youtubide videon finns en intervju med David Hammons som 

pratar om att konst skall vara enkelt att förstå. Hammons förklarar vidare8:  
…Alot of times the sketchbook of artists is more powerful  

than the work of art.  

Beacuse the sketchbook is the where their joy is. And you look at the art and you could see 

they try to please someone9. 

 

Detta får mig tänka vidare på min konst. Efter en lång dividering med mig om 

idén med somaliska män och deras saronger så kvarstår några frågor.  
                                            
6 https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hammons 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Glissant 

 
8 Tidkod, 00:40:46 00:41:00 
https://www.youtube.com/watch?v=WhwMYkSW564&t=1603s 
9 ibid 
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Vem gör jag denna konst för? Innerst inne vill jag göra konst till min familj. Jag 

ser de som publiken jag tillfredsställa, men det finns en inneboende känsla av 

att inte det inte räcker. Att visa att jag också klarar prata om min konst i 

akademiska termer. Jag menar, att visa på att det finns en teoretisk 

förankring.  

 

Men inom mig finns en strid. Varför, denna dubbelhet? jag vill nå ut till två 

publiker, ena utan kulturell kapital, andra med kulturell kapital och teoretisk 

kapital. Jag känner oftast att jag hamnar i ett mellanting.  

 

Efter en lång diskussion inom mig så har jag kommit till ett beslut. Min 

utställning ska kretsa kring somali-svensk mannen i relation med sarongen. 

Vad av dessa två(mannen eller sarongen) skall ta plats i min utställning 

återstår att se. Mitt mål är att de skall sammanfogas. 

 

Jag har även i mitt beslut bestämt mig för att satsa helhjärtat på min intuition. 

Att göra det som faller mig. För första gången så vet jag inte vilket medium jag 

ska använda. Jag vill oftast veta vilken form,eller medium jag ska använda 

innan jag sätter igång projekt.  

 

Men med detta projekt så vill jag undvika alla ”objektiva råd” eftersom det 

skull utplåna allt. Ett annat formulerande av projektet skulle vara mer 

tillrättalagt och förstöra projektet för mig, och det skulle även göra att jag 

tvivlar på min egen kunskap. Jag söker vidare efter något annat i min process. 

 

Istället så vill jag lita på min intuition och låta alla tecken som kan vara bra för 

projektet komma till mig. Med intuition så menar jag att göra det som faller in i 

mig när jag försöker formulera min process. Exempelvis så får jag infallet att 

skriva av mig. Jag skriver, skriver ännu mer. Det blir poetisk text som är 

självbiografiskt. Nedanför finns ett axplock: 
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Tiden finns ännu inte. Tiden finns ändå inte.  

Sweet 16: hur visste jag. Alltför många ggr skämdes jag över oss. Ville vara så indie, ingen 

waryaa som tugga katj. 

 
jag lägger min sarong, 

sveper den. 
De är för upptagna 

plundra landet 
att titta på oss 

och hata 
 

Walaalo(bror) de skriver  
om mig,dig 

och alla vi känner. 
 

 

 

Fler tecken som dyker upp för mig är böcker, David Hammons, Bliz-aard Ball 

Sale10 av Elena Filipovic, Att skriva 11av Marguerite Duras. 

 

Filipovics Bliz-aard Ball Sale , en bok som jag snubblar över på montern i 

Konstfacks bibliotekt. Kortfattad behandlar denna David Hammons 

perfomance Bli-zard Ball Sale, ett perfomance där han säljer snöbollar på en 

marknad i New York. 

 

 Man får i denna bok en grundlig förståelse vem Hammons är, var han 

kommer ifrån och hans konstnärskap. Centralt för boken är varför Hammons 

gjorde perfomancet Blizzard Ball Sale , hur han gjorde verket, och 

efterdyningarna av verket.  

 

Det ska även tilläggas att jag i den här tiden också skapar ett nytt verk. Efter 

haft en stund med skrivande så börjar lusten göra musik. Utifrån den musiken 

gestaltas en kortfilm. Själva kortfilmen behandlar vara en somali-svensk. 

Nedanför finns stilbilder från filmen: 

                                            
10 David Hammons,Bliz-aard Ball Sale,Filipovic Elena, Afterall Books,2017 
11 Att skriva,Duras Marguerite,svensk översättning,Kennet Klemets,2014 
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Denna bok blir viktigt för min process därför att jag får inblick till en konstnärs 

konstnärskap som inte fått tagit del av tidigare. Hammons är en konstnär som 

jag ser väldigt mycket upp till. Jag känner inte honom, men jag känner till 

hans verk. 

 

 

I Filipovic bok får man även insyn på  Hammons syn på konstvärlden och 

arbetet bakom hans konstverk. Hammons säger: 
...I’m not going to put that much energy into an art object to provet o these folk that I’m 

legitimate…I’m not goin to spend like,ur,the rest of my life overworking,like James Brown,the 

hardes working man..screamin and crawlin on the floor to prove the folks that you’re good 

singer.I’m not gonna do this shit.12 

 

Under inläsningen av denna bok så har jag producerat texter, musik och en 

kortfilm. Tagit några bilder, gjort massa research, och skrivit, jag vill vara så 

förberedd som möjligt inför utställningen.  

 

Hammons citat är som ett slag i magen. Den här ”duktigheten” känner jag 

igen. Med duktighet så menar jag att ständigt producera, att göra saker som 

man kan visa.  

 

Jag jobbar hårt och visar en stor produktion för att visa hur mycket jag vill 

detta. Jag vill visa att jag är en duktig blivande konstnär därav ”duktighet” 
                                            
12 79-81, David Hammons,Bliz-aard Ball Sale,Filipovic Elena, Afterall 
Books,2017 
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 Men jag ifrågasätter denna ”duktighet". För vilket pris vill jag visa att jag är en 

blivande konstnär?  Att jag nästan hamnar i väggen?  

 

Förstå mig rätt, jag har alltid varit medveten om att man måste ge 100 % mer 

än andra pga privilegier. Men i denna process när jag försöker förstå min 

process så börjar jag ifrågasätta vem jag är utan min produktion?  

 

Jag vill ta reda på vem jag är utan skapandet. Vad händer när jag inte 

producerar något. Vad är det som får ta mer plats i min process?  

 

Tiden går, jag försöker att inte producera något. Jag börjar läsa mer istället. 

Reflekterar mer. Jag tittar mer på konst . Margurite Duras bok Att Skriva13 får 

mer plats i mitt läsande. 

 

Duras pratar mycket om sin ensamhet. Hon hävdar att: 
…Ensamheten skapar sig själv.Jag skapade den..Jag var ensam i detta hus.Jag stängde in 

mig här-jag var givetvis också rädd.Och sedan började jag älska det.14 

 

 

Det blir klart för mig, min produktion inte handlar om vara ”duktig” istället så 

vill jag umgås med ensamheten. Jag förstår också att man inte behöver 

producera hela tiden, det räcker även med läsandet och reflekterandet.  

 

I relation till Duras syn på ensamhet så ser jag min process som metod att 

umgås med ensamheten. Det föds en tanke, sedan skapas ensamhet, 

därefter skapas verk som jag vill kommunicera ut till världen. Det är genom 

ensamheten som jag vågar formulera min relation till omvärlden. Men hur ser 

denna ensamhet ut? 

                                            
13 , Att skriva,Duras Marguerite,svensk översättning,Kennet Klemets,2014 
 
14 sid 14, Att skriva,Duras Marguerite,svensk översättning,Kennet 
Klemets,2014 
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Missförstå mig rätt, jag skapar inte ensamhet för att producera. Istället så vill 

jag vara ensam med mina tankar och idéer. Välkomna isoleringen. 

 

Konkret så ser min ensamhet ut; jag är i ett rum, oftast i ett rum där det inte 

finns någon form av distraktioner, inga fönster, inget på väggarna, och inte en 

person. Bara ett litet rum med ett bord och min dator.  

 

Slutligen så börjar jag förstå att göra den här utställningen, min soloutställning 

i Konstfack, är för betraktaren ett sätt närma mig, att förstå min värld, de 

tankar och frågeställningar som jag har.  

 

Likaledes som jag umgås och försöker förstå narrativet om att vara en somali-

svensk i relation till omvärlden. Det blir en dialog mellan mig och publiken, i 

denna dialog så bjuder jag in till min omvärld.  

 

Jag vill i detta stycke betona att jag inte är klar med min process. Min 

soloutställning har inte varit än, med tiden så dyker säkert upp flera frågor. 

Men jag vet, ensamhet har en stor betydelse för min process. Frågan 

kvarstår, vad händer med min process när jag vågar släppa in mer folk? Ett 

samarbete där jag släpper in folk för att dela ensamhet? Jag är inte färdig 

med min process, men jag har formulerat vad jag vill göra, och hur jag ska 

göra det, och det är en början på något nytt.   

 

 

Sammanfattningsvis, en händelse i sommar 2017 triggade igång mig till göra 

en soloutställning om somaliska män och saronger. . Jag har haft tvivel på 

vägen, varför gör jag detta? Och vad är min process utan skapandet? Är 

frågor som jag försökt besvara. Jag har kommit fram till att ensamhet är en 

metod i mitt arbete. Idag 20 november 2017 är jag inte helt färdig med min 

process, men jag har en grund att stå på.   
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