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DAYDREAMS
Three years ago my friend Maja and I were sitting at a beach on an island in 
Thailand, fasting, drinking green-juices and coconuts with straws. We were 
painting and talking about our dreams. I was dreaming about painting big 
walls, dreams that felt far away. The next day I found myself on an expressboat 
to the nearest island hospital. I was totally exhausted. I wanted to step into 
the new year like a new person, but ended up like this.

I survived the ordeal and came home alive. Upon returning home I got the
opportunity to paint my first indoor wall at Marie Laveau, where my friends and 
I had a club. It was a relatively small job, but such a cool feeling painting along 
with other female aritsts in a safe space. I knew inside that this was something 
I wanted to explore more deeply. I began to see the connection between textile 
and spraypainting in a whole new way. 

I’ve found in my life that one step always leads to another, and hard work 
often brings results. My dream about one day painting a large wall was now a 
realistic possibilty. The summer of 2017 I suddenly found myself on an 
airplane heading for Ajman in the Arabic Emirates. I had been invited to paint 
a 16 meter high building overlooking the sea. The outdoor temperature was 42 
degrees. I was so nervous and scared. I’ll never forget the feeling of being so 
high up on a wobbly skylift shifting back and forth in the wind while the engiine 
was overheating. Panic. I was stuck. However, once again I managed.
The painting was completed and I’ve never felt so proud and happy before.

I’m a big believer in dreaming, when I dare to visionize in all directions I feel 
that somewhere it will be recieved. I’ve seen that the possibility of my dreams 
coming true increases when I write them down and talk about them, even 
though it at times can feel scary. Even though sometimes I don´t feel capable 
or my confidence is shaky. To be good at something requires taking that first 
step. 

Rhona Byrne in the documentary The Secret (2016):
 “Eliminate all doubt and replace it with the full 
expectation that you will receive what you are 

asking for.” 
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BAKGRUND
Tänk om varje husfasad täcktes med stora målningar. Målningar som återberät-
tar eller skapar en ny historia. En historia där fiktion och verklighet samman-
flätas, en plats för alla drömmare i staden att mötas vid, en vägg som ger
utrymme för eftertanke och samtal. Hur skulle samhället och stadsklimatet 
påverkas av det? 

Det händer så extremt mycket i världen nu och jag upplever att essensen är att 
vi människor vill mötas, skapa nya möjligheter och känna gemenskap. Samti-
digt ser så många sig själva springa runt, helt uppe i sitt. Här har konsten som 
kommunikation en enorm inverkan. Gatukonst- och muralfestivaler arrangeras 
världen över och trenden säger att “knitting is the new yoga”. Handarbetets 
kraft har ökat. Mitt sätt att känna gemenskap och delaktighet är att via 
muralkonst och craftivism förändra och ta plats i det offentliga rummet. 
Energin i det är magisk, i de möten och känslor som uppstår. Det är när jag 
jobbar i det offentliga som jag känner mig som mest levande.

Sedan nolltoleransen mot gatukonst luckrats upp i Stockholm behövs nya 
initiativ. Seriösa satsningar på muralmålningar har klubbats igenom av 
Stockholms Stad, en stad som just nu bara har några få färgglada muraler. Det 
finns en lucka att fylla. Därför tycker jag att det är extremt viktigt att titta på 
andra gatukonstkulturer och lära av varandra. Hur hör det offentliga rummet 
ihop med människors välmående och levnadssätt och varför finns det inte mer 
muralkonst i Stockholm?

Låt oss ta samma självklara ytor all reklam får ta i det offentliga rummet. Låt 
oss skapa en diskussion. Låt oss ifrågasätta hur sexism, ouppnåeliga ideal och 
reklam kan vara lagligt medan gatukonst många gånger anses som olagligt. 

Låt oss se på det offentliga rummet som mitt och ditt vardagsrum, där vi ge-
mensamt ska vara med och förändra för att skapa en trivsam miljö. Hur kan jag 
och du ta plats i det?

INGÅNGAR
Syftet med mitt arbete är att undersöka gatukonstscenen i Kapstaden jämfört 
med Sverige och se hur konstnärer världen över i genren arbetar. Hur ser ga-
tukonsten ut i deras länder och vilka problem stöter de på? Vad har vi gemen-
samt och vart/hur kan vi mötas? Hur tas min konstform emot i ett annat land 
såsom Sydafrika?

För att undersöka detta kommer jag resa till Sydafrika för att delta i gatukonst-
festivalen IPAF festival Cape Town. Tillsammans med fotograf Amanda Nilsson 
kommer jag träffa, dokumentera och intervjua andra deltagande konstnärer på 
festivalen. För att svara på frågan om hur min egen konstform tas emot 
kommer jag måla en byggnad i samband med festivalen. På så vis kommer jag 
interagera med min omgivning under arbetets gång. 

Each one teach one!

För att göra jämförelsen mellan Sverige och Kapstaden kommer jag göra en 
övergripande kartläggning över vilka gatukonstaktörer jag tycker är relevanta i 
Sverige för att se vart jag kommer ifrån. 
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DET OFFENTLIGA RUMMET OCH JAG

YARNBOMBING

Yarnbombing uppstod 2004 då amerikanskan Magda Sayeg stickade in dörr-
handtaget till sin klädaffär med rosa och blått fluffigt garn. Samtidigt var det 
finanskris i Houston och Magda ville ge sin tomma butik lite mer mänsklig när-
varo, lite mer värme. I boken Gerillaslöjd säger hon: “Jag behövde färg och 
något som fick mig att le. Att sätta något handstickat på dörrhandtaget var så 
enkelt, men det funkade för mig. Det var något oväntat. Och än mer oväntat för 
mig var att det var så många som reagerade så positivt på det.” Idag refererar 
Magda till denna garntagg som “The Alpha Piece” och garngraffitins födelse. 
Yarnbombing är oftast harmlös och knappast olaglig; även om den bryter mot 
den tänkta ordningen i staden är den lätt att plocka ner och lämnar inga spår 
(Guwallius, 2010). Idag är yarnbombing en stor global rörelse som vanligtvis 
framkallar positiva reaktioner och ifrågasätter vem som äger det offentliga 
rummet och vem som får uttrycka sig i det. Yarnbombing är ofta politisk och 
humoristisk men ibland kanske poängen bara är att ge en mer trivsam miljö. 
Jag läste om hundrafyraårige Grace Brett, även kallad ”the oldest yarnbomber” 
i konst communitet Bored Panda där hon säger:

  “I liked seeing my work showing with 
everyone else and thought the town looked

 lovely.” (Dovas 2016). 
      
2016 ägde världens första Gerillaslöjdsfestival rum i Bagarmossens Folkets 
Hus i Stockholm med workshops och panelsamtal med utövare från olika in-
gångar. Festivalen fick väldigt fin respons och blev en generationsöverskridan-
de mötesplats med hantverket i fokus. Budskapet handlade om den kollektiva 
kraften av att vi tillsammans har förmågan att skapa mästerverk och förändra 
världen. Att en sådan festival arrangeras är ett bevis på att intresset för yarn-
bombing har blivit stort och att det gör många människor glada.   
    
Jag tycker att det är spännande att en stor förändring kan ske genom att tillfö-
ra det minimala. Genom att virka på ett pannband på en staty så händer något, 
den synliggörs och får plötsligt ett nytt liv. Människor på gatan stannar kanske 
istället upp en sekund, tar en bild och får sig ett skratt eller en minut att tän-
ka till. I panelsamtalet på Gerillaslöjdsfestivalen löd en diskussion kring hur 
en staty iklädd en virkad bikini kan uppfattas som naken, trots att den tidigare 
inte hade några kläder alls. Här förändras och förvrids en bild i det offentliga 
rummet drastiskt via så små medel och reaktionerna blir ofta positiva. Person-
ligen tror jag det beror på det humoristiska med att ta hantverket vidare ut på 
gatan, till en helt ny kontext. Jag tycker Mayda Sayeg beskriver det fint i boken 
Gerillaslöjd där hon säger “Det var nya gester på ett sätt, det där mötet mellan 
de stålkalla stolparna och det varma fluffiga garnet. Vi lade till något som är 
förknippat med kärlek, omsorg och mänsklighet i stadsbilden.” 

Jag tror också det ökade intresset för yarnbombing beror på den terapeutiska 
biten som hantverket medför. Konstnären och författaren Kathryn Vercillo dri-
ver bland annat bloggen Crochet Concupiscence och skrivit boken Hook To 

PUBLIC SPACE TAKEOVER DEBUT

20 november 2013 

Jag står på gatan Bricklane i London. Tittar mig omkring, människor överallt. 
Hjärtat slår hårt, nervositeten griper tag. “Okej nu kör jag! Nej nu! Eller vänta…. 
nu!” tänker jag för mig själv. Vänder mig om för att se vilka som är omkring 
mig. Satsar och tar steget. Adrenalinet pumpar. 

AND HERE WE GO

Min första street-art piece är uppe. Min första public space takeover är 
genomförd. Bänken har fått kläder. Den lyser upp och den får mig att lysa upp! 

En man iklädd kostym börjar gå mot mig och rädslan sprider sig i kroppen. Jag 
har aldrig förut känt mig så blottad i det offentliga, heller aldrig så levande. 
HJÄLP.

“Wow I love this, can I take a picture?”

Mitt leende spricker upp. Det här är bara början. 
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Heal (2015) där hon diskuterar detta. Vercillo ger exempel på hur hantverk ger 
starkare självkänsla, från att visualisera en idé till att se det genomföras. Att 
träna hjärnan till att skapa bilder och sedan förverkliga dem kan vara ett ex-
tremt viktigt verktyg om en till exempel lider av depression. Handarbete som 
virkning fungerar som mindfulness då hjärnan distraheras och både händerna 
och hjärnan kan fokusera på annat. Du är här och nu, du kan känna och röra 
materialet, forma och se det växa. Hantverket connectar dig även till andra. 
Det här framgår till exempel i känslan du får när du skapar något speciellt till 
en annan person. Eller när du handarbetar i grupp, då effekten av att hålla i 
något ofta blir lugnande. Det kan kännas tryggt om en ska berätta om något 
känslosamt men inte är bekväm med ögonkontakt. Handarbete tillför en känsla 
av att du tillhör ett community, ett hantverk från tidigare generationer som du 
tar vidare. Handarbete påverkar både dig själv som utövare och världen om-
kring dig. Det märker jag tydligt när jag till exempel sitter och virkar i kommu-
naltrafiken istället för att stirra ned i telefonen.

Yarnbombing ligger så rätt i tiden när det kommer till städer som Stockholm, 
där nolltoleransen mot gatukonst just luckrats upp, och nya initiativ behövs. 
Jag tror också att många människor generellt saknar det kollektiva och taktila 
i den nya digitaliserade världen. 

NÄR TEXTIL OCH MÅLERI MÖTS
När textil och måleri möts arbetar jag som allra bäst. Jag gillar det snabba i 
sprejfärgen och den stora kontrasten mellan det tidskrävande garnet. 
Samtidigt är processen mycket snabbare i yarnbombing än tidsbandet mellan 
idé till verklighet i muralmåleriet som kräver tillstånd. Det är befriande att 
kombinera de båda, det får mig att känna att gatan alltid finns där för mig. 
Jag gillar känslan av att arbeta med hela kroppen på en publik yta och verkli-
gen ta den platsen, men att sedan sitta hemma i soffan med en virknål. Genom 
textil väcktes mina visioner om att måla. Visioner om att arbeta storskaligt och 
snabbt och kunna fylla en vägg på plats. Ur stickning, kläder, färger och geo-
metriska mönster såg jag nya möjligheter. 

Jag har alltid velat måla, men saknat ett tryggt rum att testa utan bedömning. 
Tack vare bra människor runtomkring mig fick jag utrymme att våga ta klivet 
efter många år av nyfikenhet. Därför känns det oerhört viktigt för mig att idag 
sitta i styrelsen i Podium, en kulturförening som vill inspirera personer som 
identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner att ta plats med 
sitt kreativa uttryck, från första steget att börja experimentera till att se det 
som som ett möjligt livs- och karriärval. Jag saknde en sådan plattform när jag 
var yngre och nu vill jag finnas där för varandra. Jag önskar att seperatistiska 
rum inte behöver existera år 2018  men ser samtidigt hur betydelsefullt det är 
i en mansdominerad bransch. Jag ser så mycket fram emot dokumentärfilmen 
Street Heroines som lyfter kvinnliga graffiti- och gatukonstnärer, regisserad av 
Alexandra Henry. Dokumentären beräknas släppas iår och i trailern säger 
graffitikonstnären Lady Pink: 

“You need a penis to climb a ladder? 
Does it help you hold on?” (Henry, 2016)

SANKT PAULSGATAN

25 november 2015

Jag står på Sankt Paulsgatan och målar min första vägg på Stockholms gator. 
En så främmande känsla, att stå öppet på gatan och måla! Jag och min 
kompis fick i tillåtelse av byggfirman att måla på byggplanken som skriker 
gråa. Jag älskar att ta saker i egna händer och vara med och forma det 
offentliga rummet. Efter en månads väntan fick jag godkänt på min inlämnade 
skiss och ett positivt besked att sätta igång. 

Jag står med en kaffe i handen, njuter av höstsolen och känslan av att äntligen 
få bekanta mig med den vibrerande känslan av att måla öppet på gatan bland 
folk i rörelse. Så många som tittar nyfiket på mig, så många som blir glada!

Plötsligt cyklar en man förbi och skriker ”Klottrare!”. Senare kommer någon 
fram till mig och frågar ”Det är du som är här och springer runt på nätterna 
va?”. Dagen avrundades med ännu en skrikande man ”Stick härifrån, var inte 
här och förstör!”

”Herregud Stockholm, är det så här vi ligger till?” tänker jag och fortsätter 
måla. Det här är nämligen inte min sista målning, det här är min första. 
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VILKA AKTÖRER HAR JAG STÖTT PÅ?
    
Hangaren är en stor lokal i centrala Malmö där graffitimålare och gatukonst-
närer har skapat en Urbankonsthall på ideell basis. Platsen har funnits sedan 
2013 och 65 konstnärer från världen över har hittills målat på plats. Hangaren 
projektleds av Pärra Andersson Ruskig och initiativet liknar området Snösät-
ragränd i Stockholm, där festivalen Springbeat samlat över 150 gatukonstnärer 
från Skandinavien och Europa för att måla om industriområdets väggar. Min ge-
nerella bild av Malmö är att det är färgstark stad fylld av kreativitet och drivna 
projektledare, en stad där gatukonst och muralprojekt har en stor betydelse i 
hur stadsbilden ser ut. Jämfört med vissa andra städer i Sverige är min erfaren-
het att intresset för den här konstformen finns hos Malmö Stad och att det exis-
terar en diskussion och en positiv attityd. 

Artscape grundades i Malmö år 2014 då femton internationella konstnärer 
skapade storskalig konst på muraler i olika tekniker som måleri, yarnbombing 
och origami street art. Förra året ägde festivalen “White Moose Project” rum 
i Värmland och tio kommuner valde att medverka. Gatukonst och muralmåleri 
handlar för mig så mycket om att väcka liv i bortglömda platser, eller platser vi 
tar för givet. I det här fallet utsmyckades Värmland- som för dess fina natur be-
söks av många turister med muralkonstverk, en konstform som kanske annars 
förknippas med städer som Berlin och New York. Staden blir plötsligt till ett 
öppet galleri där människor som kanske annars inte hade haft möjlighet eller 
intresset att besöka en utställning får ta del av nutidskonst. Eftersom jag själv 
är en go och gla värmlänning var det en ära att få vara med och delta på fes-
tivalen. Min vägg målades tillsammans med allmänheten i Kronoparken, Karl-
stad, sommaren 2017.

ATT KOMMUNICERA MED SIN OMGIVNING

I slutet av 2017 blev jag inbjuden till Europas största vandrande gatukonstut-
ställning Magic City, i Frihamnen, Stockholm, för att måla en vägg tillsammans 
med min vän Shora Dehnavi. Det kändes fint att få vara med och känna på hur 
konstformen på riktigt börjar tas på allvar och nå ut till en bredare publik. 
Utställnigen beskrev muralism och gatukonst med meningarna ”Den monumen-
tala skalan och dominerande närvaron i staden gör gatukonst och muralism 
till kraftfulla kommunikationsverktyg. Det kan handla om att förmedla statlig 
propaganda, en känsla eller ett samhällskritiskt och politiskt budskap till med-
borgarna.” Generellt är det ett sätt att kommunicera med sin omgivning. 

Det finns många dokumentärer om scenen och en av mina favoriter är Inside 
Outside. Dokumentären beskriver att det handlar om ett hemligt språk, om en 
utövare som har en idé som betyder något för sig själv, men som kan tolkas på 
andra vis av dig som betraktare. Att vilja säga något, förmedla något och att få 
reaktioner eller kanske förändra någons dag. Att använda den mest självklara 
platsen, vardagen vi lever i, staden vi bor i, som vår öppna ateljé. Jag tyckte 
filmen visar en spännande kontrast på vad gatukonst är och hur olika en kan 
uttrycka det och vad syftet är. Gemensamt är något inifrån, en känsla av att 
vilja och behöva skapa, men för vem en gör det till tror jag är väldigt olika. Idag 
använder sig till exempel många av sociala medier för att sprida sin konst. Det 
blir en öppen dagbok och en stor öppning till att få jobb. Ett snabbt sätt att få 
bekräftelse, komplimanger, inspiration och spridning, något många kreatörer är 
beroende av. Tack vare instagram åker jag snart till Sydafrika.  

Filmen visar Adam & Itso som bygger boenden på offentliga platser, ett sätt att 
göra ett statement rätt i statens ansikte. Det här är ett bevis på hur en kan ta 
plats och makt och ifrågasätta den aktiva konsumenten genom att bygga ett 
centralt boende bakom stadens kulisser. Här handlar det om politik och att 
lyfta de bortglömda platserna. Att ifrågasätta systemet vi lever i snanare än 
likes och followers på instagram. 

Filmen visar också en graffitimålare som jämför sitt utövande med extrem-
sport. Adrenalinkicken, känslan av att göra något helt utanför sin comfort zone 
och att inte veta hur det kommer gå förrän det är gjort. Det är lite som att 
bestiga ett högt berg, tro att en ska dö och sedan vara på toppen och ta en 
selfie. Den känslan. 

Jag blir vädligt berörd och glad över alla muralister och gatukonstnärer runt-
omkring mig och i världen. Det ger mig livsinspiration att känna att jag tillhör 
ett community, att vi gör det här tillsammans. Mer färg på gatan. 

   

Artscape is a nonprofit organisation that seeks to 
inspire people and promote public art for everyo-
ne. We believe that the dominance of the adverti-
sing boards in the modern cityscape needs to be 
challenged. Great art shouldn’t be confined to only 
galleries and museums! - Artscape
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Det ger mig inspiration att se hur organisationer växer och skapar mötesplat-
ser för kulturella uttryck. Att en tydlig vision kan blomma och bli till verklighet 
och att den därmed kan förändra stadsbilden. Att det finns eldsjälar där ute 
som verkligen visar att vi alla kan vara med och påverka i det offentliga rum-
met. Det handlar om strukturerade initiativ och att våga drömma. 

Sedan nolltolleransen i Stockholm luckrats upp har lagliga graffitiväggar i 
Tantolunden, Skanstull och Tensta gett hopp och glöd om att konstformen ska 
synliggöras och tas på allvar. Nolltolleransen har inneburit att såväl laglig som 
olaglig graffiti har motarbetats och att muralmåleri inte fått något utrymme. 

Jag tror att vi människor påverkas oerhört av vårt stadsklimat och att det inte 
är en slump att svarta kläder och minimalism är en trend i Stockholm. Utseen-
det av vår omgivning blir en spegel av hur vi rör oss och är mot varandra i det 
offentliga rummet. Min teori är att Malmö upplevs mer trevligt och öppet än 
Stockholm på grund av stadens vibrerande gatukonst. 

När jag yarnbombade i New York bemöttes jag av positiva komplimanger och 
människor som tog sig tid att stanna upp för att samtala, medan här i Stock-
holm går de flesta förbi för att några meter på håll vända sig om för att se vad 
jag håller på med. En stor drivkraft i mitt arbete är att använda yarnbombing 
för att kommunicera med min omgivning, ett sätt att säga hej på. 

Invigning av Tantolundens öppna vägg, 2016

Det ska bli spännande att se vad som händer i Stockholm nu när nya initiativ 
tar fart och seriösa satsningar på muralmålningar från Stockholms Stad klub-
bats igenom. I somras målade den världskända brasilianska duon Os Gêmeos 
en stor muralmålning vid Mosebacke på Södermalm i Stockholm, som projekt-
leddes genom Stockholm konst och Graffitiförmedlingen. En målning jag gick 
förbi en gång när en skolklass var där för att titta och teckna av fasaden. Jag 
blev så rörd över att den höga byggnaden på riktigt visade på att den formats 
till en naturlig mötesplats. Att den står där som en ett bevis på vad en kan 
göra med sina händer som verktyg och att gatukonst tas på allvar. 

I en artikel i tidningen Syre (Engström, 2017) säger min vän Stephanie Bleier 
från Graffitiförmedlingen: 

”Stockholm som stad har varit grå. För mig är 
en grå stad en förtryckt stad. Människor som 
lever i en stad där de inte tillåts uttrycka sig 

är förtryckta.”
Streetcorner är ett kollektiv av artister som tillsammans brinner för ett färg-
gladare Sverige. Med sitt arbete vill de skapa en förståelse och acceptans för 
graffitin och gatukonsten, med visionen att alla ska ha förmåga och utrym-
me att delta, utforma och påverka i sin omgivning. De arrangerar projekt och 
workshops, bland annat ihop med  HUA17 i Hammarkullen där tre nybörjare 
fick hjälp att genomföra muralmåleri. Visionen är att länka ihop människor 
från olika konstformer och undergroundscener.

ArtMadeThis är ett urbant konstprojekt som grundades 2005 där kvinnliga 
konstnärer målar om fasadpartier i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsa-
la. Huvudsyftet är att skapa attraktivare och mer kreativa stadsmiljöer, samt 
lyfta fram kvinnliga konstnärer som i många andra scener inte är lika väl 
representerade som männen.

VAD GÖR VI NU KÖR VI.
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FÖRSTA FASEN INFÖR RESAN
Den 24 oktober blev jag kontaktad av International Public Art Festival,
Cape Town, även kallad IPAF. Jag fick då förfrågan om jag ville medverka på 
gatukonstfestivalen och måla en mural. Ett meddelande på Instagram som 
sedan kom att leda till ett nytt äventyr. Jag tackade såklart ja och såg den 
stora möjligheten att kretsa mitt examensprojekt kring denna resa, som sym-
boliserar just där jag är som konstnär just nu. I en vilja av att måla storskaliga 
offentliga verk och samtidigt kombinera resa och utbyte med andra konstnärer 
i fältet. Dokumentation, film och samarbete har under de senaste åren varit 
en stor del av min praktik. Det känns därför så fint att resa tillsammans med 
Amanda Nilsson som kommer dokumentera resan i film och fotografi. 

IPAF festival är en tio dagar gatukonstfestival som håller till i området
Salt River med startskott 10 februari. Över tjugo konstnärer från världen över 
medverkar och jag har fått äran att vara en av de deltagande. Temat för årets 
festival är ”Nature doesn’t need us, we need nature”. Just nu riskerar 
Kapstaden att bli en av de första storstäderna i världen att bli helt utan vatten. 
Orsaken beror på en kombination av torka, ökad befolkning, konsumtion samt 
global uppvärmning. Day zero, det vill säga dagen då alla vattentillgångar 
stryps beräknas inträffa 9 juli och då finns vatten enbart att hämta på stationer. 
IPAF festival vill lyfta den här samhällsaktuella ämnet via muralkonst.  

I januari 2018 blev jag tilldelad en husfasad och började skissa utifrån bilden 
jag fick skickad. Husfasaden är turkos och jag bestämde mig då för att behålla 
den och arbeta med vattentematiken. Jag ville tolka havets rörelser via färg, 
geometriska mönster, flow och rytm med turkosa nyasner som basfärg. För mig 
är det viktigt att ha en grundidé och skiss att utgå ifrån men att vara öppen för 
förändringar av hur gestaltningen kommer forma sig utefter arbetets gång. 
Det är min första resa till Kapstaden och jag vill ta in omgivningn och det som 
händer runtomkring mig i muralen. Kort efter jag hade en färdig grundskiss 
skickade jag in min färgbeställning som består av sprayburkar, målarfärg och 
penslar. 

RESEDAGBOK
SYDAFRIKA
KAPSTADEN

6 JANUARI-20 JANUARI 2018
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7 februari 2018
WOHO! Nu sitter jag och Amanda på flygplatsen i Dubai och klockan är 01:00 på 
natten. Om tre timmar lyfter flyget till Kapstaden och vi har slagit läger på ett 
café och dricker kaffe med varsin dator och har “office tid” :) Känns helt 
underbart att äntligen vara påväg och att så många veckor av nervositet och 
förberedelser har lett till den här stunden. Det har känts overkligt tills nu. 

9 februari 2018
HEJ KAPSTADEN, NU ÄR VI HÄR! Känns så overkligt att befinna sig i ett flyg-
plan i luften tillsammans med massa främlingar för att förflytta sig till andra 
sidan jordklotet. Resa sig upp från stolen en har suttit fast i de senaste tio 
timmarna för att plötsligt vara någon helt annanstans. DET KALLAR JAG MAGI! 
Det är mäktigt att äntligen vara här, att få utforska något jag med spänning 
väntat på. En av projektledarna för festivalen kom och hämtade upp oss på 
flygplatsen för att köra oss till vårt boende som ligger i festivalens område 
Salt River, en förort i Kapstaden. Vi bor i en “designstudio” där supersnygga 
möbler möter shabbychick stilen och livsstilscitat likt ”Carpe Diem” pryder 
väggarna. Vi har hängt med Salla Ikonen från Finland som också är här för att 
delta på festivalen. Hon visade oss runt lite i området och vi tog resans första 
öl på en uteservering. Som vi längtat efter solen. Skål för D-vitamin!

Imorse hade vi första mötet där vi träffade festivalarrangörerna och de andra
konstnärerna. Jag fick känslan av att min status ökade på grund av Amanda 
aka proffsfotograf vid min sida som intog position snabbt för att ta bilder. Jag 
är så glad över att ha henne vid min sida och få dela det här äventyret med min 
bästa vän.  

Här är bild på ett nervöst och sammabitet IPAF festival 2018 gäng i vårt ”head 
quarter.”

 
Jag grep snabbt tag om Keith Vlahakis, en lokal pop- art och typografikonstnär 
för att ta oss in till staden för att hämta ut sprayfärg i graffitishoppen. Vi lun-
chade ihop och blev bästisar direkt! Jag och Amanda fortsatte suga i oss så 
mycket av solen som möjligt medan Keith satt i skuggan och tänkte ”herregud, 
vilka grottmänniskor”. Det resulterade såklart i att vi fick en varsinn härligt 
flammig och fläckig solbränna så här första dagen. 

Något som verkligen har slagit mig sedan vi kom hit är den rådande 
vattenkrisen. Jag har aldrig riktigt behövt reflektera kring vatten på det här 
viset förut och nu blir det så verkligt att vatten verkligen är det mest 
betydelsefulla vi har. Vi är ingenting utan vatten. I Sverige står jag i duschen 
och spolar ner kallt vatten tills det blir varmt, diskar med vattenkranen på och 
tvättar mina kläder regelbundet. Jag precis som många andra tar vatten 
förgivet. I passkontrollen på flygplatsen blev vi informerade om det kritiska 
vattenläget och reglerna för dagligt vattenbruk. En minuts dusch per dag och 
åttiosju liter sammanlagt. Det låter så mycket men när en får ett blad som talar 
om exakt vad vårt dagliga vattenintag går åt på, så förstår jag att det inte är 
någonting. Det är dags att börja värdesätta vatten som den skatt det är. 

Igår gick vi förbi mitt tilldelade hus för att hälsa på ägaren och hans söta tre-
åriga dotter Anya. Hon älskade rosa och jag lovade att få in det i målningen. 
Ikväll ska vi på invigningsfest hemma hos projektledaren Melissa och imorgon 
ska jag börja måla, jippie! 
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10 februari 2018 
Bild 1: FÄRG PÅ PLATS, CHECK!

Bild 2: WHOPS, SPILLDE LITE FÄRG! (Inte så proffsig start men vad gör en inte 
för lite underhållning). Ser i alla fall ut som en true artist och det verkar gå hem 
hos de förbipasserande. 

Bild 3: Mina nervösa första penseldrag på väggen, ingen återvändo.

Bild 4: Inte lika nervös längre. 
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14 februari 2018
Idag när jag stod och målade gick en liten flicka förbi med sin mamma och sa:

”Wow, look mom! I want to become an artist too!”
Mamman: “Yes, sure you can! You see, It’s not only guys painting!”

Pope  Street,  Salt  River,  Kapstaden.  Ni  har  en  del  av  mitt  hjärta  förevigt.

Hittills har allt flytit på så himla bra och det är svårt att förstå att det faktiskt 
är jag som står där och målar mitt på gatan i trettio graders värme med alla 
dessa människor runtomkring mig. Jag får sådana utanför-kroppen upplevelser, 
för det är så svårt att greppa. Det är som att jag träder in i en annan person, 
kanske som metod för att hantera rädslan jag känner inför att göra ett sådant 
här stort konstverk. Rädslan för att misslyckas. Samtidigt njuter jag så extremt 
mycket, tar in varje sekund. Är så otroligt här och nu. Kicken jag känner av att 
använda hela min kropp och göra storskalig konst i det offentliga rummet är 
enorm. Speciellt när responsen blir så fin och direkt, så som den blir på gatan. 
Med lekande barn runt omkring mig, människor som går förbi och stannar upp, 
familjen i huset som ger oss fika, gatans mest populära slaktare (komiskt i och 
med att vi är veganer/vegetarianer) på andra sidan vägen som håller koll på oss  
och med min bästa vän vid min sida som dokumenterar processen, kan det inte 
bli bättre.

Arbetet mellan mig och Amanda har hittills funkat utmärkt. Vi har rest och 
gjort lite småjobb ihop förut men det här är första gången vi gör något större. 
Både jag och Amanda trivs med att samarbeta och ser vikten i att hålla god 
kommunikation. Innan resan diskuterade vi kring upplägget så att vi har en 
tydlig gemensam målbild. Amanda fotograferar och filmar min process och när 

jag är klar med målningen kommer vi att göra intervjuer med andra konstnärer 
tillsammans. Jag litar på Amanda och vill att hon ska ha mycket konstnärlig 
frihet i dokumentationen och hittills har vi varje kväll tittat igenom bilder och 
klipp tillsammans för att sammanfatta dagen. Under tiden vi är här kommer 
Amanda klippa ihop en minuts processfilm från när jag målar väggen för att 
sedan, när vi kommer hem från resan börja klippa en längre film. Det kommer 
bli en minidokumentär som slutprodukt. 

Det här är en alldeles ny upplevelse för mig. Att bli ett med en gata jag inte  
vuxit upp på, att känna så mycket uppskattning från omgivningen. Min 
konstform har bemötts med så mycket kärlek och glädjefyllda ord från nyfikna 
förbipasserande. Jag har alltid drömt om att åka på en resa och bli en del av 
communityt på plats, att tillföra något och få ett utbyte. Det är svårt om en 
inte vet hur en ska gå tillväga, eller kanske inte har ett självklart syfte. På den 
här resan står jag med färg och målar hus på gatan och Amanda med kame-
rautrustning. Vi har ett tydligt mål och människor som interagerar med oss blir 
nyfikna och bekräftar att vi gör något betydelsefullt för området. Det är helt 
fantastiskt hur konst fungerar som en naturlig mötesplats, som ett vis att kom-
municera på. 

Under helgen har barnen lekt och hållit oss sällskap hela dagarna. På varda-
gen är de i skolan och Pope Street förvandlas till en betydligt lugnare plats. I 
eftermiddags hörde vi ett skrik uppifrån gatan “JULIA AND AMANDA!!!!!”. Det 
var våra bästisar Kashiefa och Natheemah som kom. Två tioåriga kusiner som 
sjungit ramsor, lekt och hängt med oss i stort sätt hela tiden. En dag höll de ett 
riktigt brantal till Amanda om att ”Du kan bli precis vad du vill. Vill du bli foto-
graf- var det. Vill du vara konstnär- va det också! Du kan bli vem du vill! Vi tror 
på dig!”. Fina ni, vi kommer sakna er så mycket! 
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15 februari 2018 “You, Me & The Sea” Pope Street, Salt  River, Kapstaden 2018. 
Vatten är något jag alltid tagit förgivet, 

men något jag verkligen ändrat min uppfattning kring.
Växthuseffekten och ökad konsumtion 

har verkligen sina konsekvenser,  
då vattnet i Kapstaden håller på att ta slut. 

Vi är ingenting utan vatten.  
Vatten är liv. 

Naturen kommer alltid vara den största kraften. 
Den här väggen är dedikerad till alla underbara

 barn i Salt River,  
ni är inspiration och magi.

Fem dagar av intensivt arbete har nu gett sitt resultat. Jag klarade det. Här är 
jag och familjen som bor i huset jag fått äran att måla. Tack för förtroendet!
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16 februari 2018
Min yarnbomb debut i Salt River, Kapstaden på IPAF festival!

Amanda och Cat, en av arrangörerna på festivalen. 

Idag är första dagen jag och Amanda haft tid att gå runt i området och titta på 
alla andra konstnärer medan de jobbar. Kriminaliteten är stor i Kapstaden och 
vi har inte kunnat lämna arbetsplasen med byggställningen och all färg under 
dagarna. Arbetet har varit intensivt och jag gillar det, att inte slöjobba. När jag 
väl är i något så är jag helt fokuserad. Mina armar och ben är möra idag efter 
att ha gått upp och ner på byggställningen om och om igen, workout när det är 
som bäst. Det var härligt att gå runt och se vilka mästerverk alla andra skapar. 
Vissa konstnärer målar precis bredvid varandra, medan jag har varit lite mer 
ensam men då på en huvudgata. Idag när vi gick runt tog vi tillfället att börja 
intervjua de andra konstnärerna för att prata om hur de arbetar med
offentlig konst och hur scenen ser ut där de kommer ifrån. Jag intervjuade och  
Amanda filmade. De här frågorna ställde vi:

- What does public art mean for you and why do you do it?
- What does it look like where you’re from/how do people/the city look at public  
art?
- In which way you think public art affects people and its surrounding?
- Do you see politics/your country’s history in the street art?

Vi fick så många kloka och fina svar. Det är verkligen inspirerande att höra 
andra konstnärers historia som arbetar inom liknande område som mig själv.  
Så mycket jag själv känner igen mig  i  och  så  mycket  visdom! Det känns så  
värdefullt att ha det här på film för att klippa ut det allra bästa och använda  i 
dokumentären. Här är Salla och Care One Love som vi intervjuade  idag.
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19 februari 2018
Tack Keith för att du visade oss de hipstrigaste barerna i Kapstaden, fick oss 
att känna oss som riktiga locals, att du beställde Uber till oss när vi stod som 
riktiga turister utan mottagning någonstans, att du delade med dig av kunskap 
och inspirerande kreatörskap, att du tog hand om oss väl och bara allmänt är 
en fantastisk människa.

Oavsett avstånd och tid där emellan så vet jag att vi kommer ses igen. 

Festivalen rundades av i en stor braii- en sydafrikansk variant av grillfest med 
DJ, dans, grillat och ett gäng minglande, slitna och sentimentala konstnärer. 
Sommarfeeling när den är som bäst. Trettio kramar och många tacktal senare 
var äventyret slut. Sentimentalt att träda ur den intensiva kollobubblan. Jag 
kommer sakna många jag träffat och att vara här i Kapstaden så otroligt 
mycket. Samtidigt är jag fylld av lycka, kärlek och stolthet över att vara en er-
farnhet rikare. Känslosam, glad och matt. Kapstaden- It´s a wrap! 

REFLEKTIONER
Jag och Amanda har haft en fantastisk resa. Kanske en av de bästa 
upplevelser någonsin. Fylld av så mycket glädje, kärlek, kontaker och nya 
dörrar att öppna. Jag befinner mig nu i en känslojetlag och försöker processa 
allt jag fått vara med om. Ett äventyr rikare, alltid bevarat inuti mig. 

Skillnaden mellan Sveriges och Kapstadens gatukonstscen är stor och jag har 
tagit med mig ny inspiration och nya tankebanor. Denna skildring är utifrån 
mina egna upplevelser och tolkningar, efter deltagandet på festivalen och 
intervjuer med lokalbefolkning och konstnärer. 

En stor skillnad är att Salt River är full av rörelse och kreativitet på gatan. 
Här är det offentiga rummet en naturlig vardaglig mötesplats för barn och 
vuxna. Jag upplevde att jag fick en helt annan kontakt med människor. Att 
människor såg varandra och samtalade öppet. Sverige är ett land präglat av en 
inomhuskultur, delvis pågrund av ett halvår av mörker. Det tror jag lagt grun-
den till att vi i stora drag drar oss för spontana möten och ögonkontakt, 
samtidigt som det verkar vara något många saknar i vardagen. I Stockholm 
känner jag mig ofta ensam. I Kapstaden kände jag mig aldrig ensam. 

Kapstaden är fyllt av färgglada hus och processen från idé till en färdig mural 
kunde ske under en vecka. Innan jag ens hade börjat måla kom två 
förbipasserande och frågade om jag ville måla deras husfasad också. I Sverige 
drömmer jag om sådana här uppdrag, i Kapstaden hann jag inte med. Jag upp-
levde en öppenhet kring färg och muralmåleri på en helt ny nivå. Att makten 
ligger mer hos folkets vilja än hos myndigheter med ansökningsprocesser, trots 
att jag förstod det som att Kapstadens regering har delade meningar kring 
konstformen. Vi fick se ett höghus som var målat utan tillstånd, men som inte 
fått något annat än positiva reaktioner och blivit en del av stadsbilden. Den här 
energin har jag tagit med mig. 

I Sverige krävs det bygglov för att måla om sitt hus till en ”radikal” färg.  
Grundregeln är att en ommålning inom detaljplanerat område- det vill säga där 
de flesta bor kräver bygglov. Undantag görs för enfamiljs- eller tvåfamiljshus, 
såvida inte den nya färg innebär att byggnadens karaktär ”ändrats väsentligt”. 
(Andersson, 2014). I det här fallet hade en familj målat sin husfasad lila och 
grannarna hade gått i taket. Jag tycker det säger mycket om Sverige och att vi 
har en bit kvar till att muralmåleri blir en självklar bild i det offentliga rummet. 

Min konstform togs emot väl i Kapstaden. Jag fick känslan av att muralmåleri 
ökade värdet på ett hus, medan jag här i Sverige får olika uppfattningar kring 
det påståendet. Mina färgglada mönster ledde till generationsöverskridan-
de möten och positiva reaktioner. Det kändes som att jag förmedlade något 
många kunde ta till sig och att det blev en naturlig del av Pope Street. När jag 
var yngre saknade jag kvinnliga inspiratörer i ett område som spraymåleri. 
Att få se Kashiefa och Natheemah helt lyriska med en varsinn sprayburk i 
handen för första gången är därför en stor känsla för mig. 

Varje festivaldag avrundades på en bar eller restaurang tillsammans med de 
andra deltagarna. Här delade vi våra erfarenheter och lärde känna varandra. 
Det var så inspirerande att ta del av andras historier och ingå i ett samman-
hang med konstnärer som brinner för samma sak, att sprida mer färg och
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glädje på gatan. Vi alla var där för ett gemensamt syfte: att göra något 
speciellt för communitet i Salt River och ta makten att kunna lyfta ett så sam-
hällsaktuellt ämne som den rådande vattenkrisen i Kapstaden med konst som 
verktyg. Det blir här tydligt för mig att konst är politik och ett globalt språk. 
Jag förstod att den här upplevelsen var unik för många av de deltagande konst-
närerna, som precis som mig var fyllda av nya möten och en unik vibrerande 
energi. Vi alla var där för något större än självförverkligande och ytlig cred.
I det möttes vi och jag fann så mycket kärlek i det. Tillsammans kan vi skapa 
förändring. 

“Some people become cops because they want 
to make the world a better place. 

Some people become vandals because they 
want to make the world a better looking place.”

(Banksy, 2007)
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DEN SLUTLIGA GESTALTNINGEN- Vad hände sen?

Mitt examensarbete landade i ”Color The Streets”, en 10:52 minuter lång doku-
mentärfilm om varför gatukonst behövs och min tid på IPAF 2018. Jag ser det 
som en pilot för något större. En början på något nytt. En minidokumentär som 
förhoppningsvis ger dig en positiv bild av vad gatukonst kan vara och en förstå-
else av varför det behövs. En film som förhoppningsvis kan växa till något mer, 
till en längre dokumentär, till fler väggar, till nya intiativ. En dokumentär som 
kanske kan nå ut till barn, ungdomar, konstintresserade och de som sitter på 
makten. 

Under examinationen var min första tanke att visa min film i ett nedsläckt rum 
på stor skärm. Det kändes viktigt för mig att visa att filmen kan stå för sig 
själv, utan rekvisita, då det är mitt verk.

I slutändan valde jag att bygga upp min egna bio salong ”Bio Rio” för att testa 
hur filmen skulle fungera i en utställningskontext. Jag tyckte det fungerade bra 
och målade väggarna runtomkring för att knyta ihop rummet med byggnaden 
jag målade i Kapstaden. Jag tyckte det fungerade bra och rummet blev som ett 
vykort som visade olika uttryck jag brinner för, film, måleri och textil. 
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Under vårutställningen presenterade jag mitt arbete på liknande vis. Här tyckte 
jag det fungerade annorlunda då min utställningsplats var i en av containrar-
na utanför skolan. Min första tanke var att mitt verk skulle passa utmärkt här 
eftersom mitt arbete handlar om gatukonst och jag gillade idén av att då pla-
cera mitt verk i en container. Det positiva med placering var att det är en plats 
många passerar och att mina målade mönster syntes från långt avstånd genom 
glasrutan. Även att mitt textila verk med texten ”Color The Streets” fick chans 
att rinna ut på asfalten. Utställningsytan var ganska liten men funkade bra för 
att få fram känslan av att gå in i en pop-up biosalong.
  

Det negativa med min slutliga gestaltning var att min dator blev stulen under 
uppbyggnaden av containern bakom in rygg. Jag förlorade mycket arbete och 
blev väldigt illa berörd och otrygg vid min arbetsplats. Det tog emot att fort-
sätta arbeta och att dessutom ställa ut en TV-skärm. Då min film även visades 
inne i Svarta Havet varje dag en gång i timmen, valde jag att skriva en lapp i 
montern om det. Jag kände också att filmen gjorde sig bättre i ett riktigt bio 
rum, med stor duk. Såhär i efterhand önskar jag kanske att jag ändå hade haft 
en utställningsplats inne på Konstfack, men är glad över att min film visades 
regelbundet i Svarta Havet. 

Vad jag tar med mig av arbetet är att jag verkligen vill fortsätta arbeta med 
film/dokumentär och intervjuer och möten med andra konstnärer. Det är ett 
format som verkligen inspirerar mig, och en lucka jag ser i dokumentärfilm, att 
lyfta fler konstnärer och kreatörer! Jag vill gärna fortsätta arbeta med Amanda 
Nilsson. Samarbetet har varit så roligt och givande för oss båda. 
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