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Den här uppsatsen är till oss. 
	 	 	 	 	 	  
Som kämpar varje dag för att få göra vår konst, på våra villkor. 
Den är inte till dig, som inte kommer att förstå, som redan tillhör, som har en självklar plats utan att 
behöva armbåga dig fram. 
Den här texten är till oss. 
	 	 	 	 	 	  
Jag önskar att jag inte behövde skriva den här texten. 
	 	 	 	 	 	  
Jag önskar att jag också skulle få vara fri att skriva och göra konst om själen och känslor. 
Men nu måste jag skriva den här texten i hopp om att du ska slippa. 
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1. Inledning
	 	 	 	 	 	  
När jag började på Konstfack hade jag en tydlig bild av vad jag ville göra med min utbildning. 

Istället drunknade jag bland föreställningar och osynliga regler om hur “bra” konst ska göras. Jag 

försökte skilja på mitt engagemang med den “yttre” världen och det som jag försökte skapa bakom 

Konstfacks väggar. När jag säger mitt engagemang med den yttre världen menar jag ett 

engagemang för mitt samhälle i form av aktivism (vilket ändå var länkat med den typen av konst 

som jag sökte till Konstfack med och kom in) samt mitt arbete med ungdomar och kultur. Ett annat 

dilemma var frågan om hur jag skulle kanalisera min praktik. Skulle jag fokusera på “mig själv” och 

skapa utifrån min ateljé, vilsen i myten om det ”ensamma geniet”? Eller kunde jag fortsätta att skapa 

konst som handlade och berörde den “yttre världen”, samhället, min “community”? 

	 	 	 	 	 	  

Det var först under mitten av mitt andra år på Konstfack som jag mötte en handledare som 

påminde mig om att jag inte behövde göra ett val. Att mitt “yttre” engagemang, som jag på grund 

av den västerländska konstens normer försökte komma bort från inte behövde särskiljas från min 

konstnärliga praktik. De normerna avkodade jag både inom skolan som institution men även i de 

etablerade konstens rum. Just den brytpunkten har fått mig att fundera vidare på vad konsten gör. 

Och då menar jag den västerländska moderna konsten och vad den gör med ens kropp och tankar, 

att så fort en kommer in i institutionen blir det så svårt att navigera. Att ätas upp av dess osynliga 

föreställningar över hur konsten ska göras eller vara. Bilder, lärare, tankar och myter reproducerar 

maktens version av kvalitet. Som leder till att en försöker assimileras och försöker skrapa bort allt 

som inte passar in för att kunna passa in. 

	 	 	 	 	 	  

I den här uppsatsen kommer jag att utgå från min överlevnadsstrategi, mitt motstånd mot den vita 

kubens och den västerländska konstens hierarkier och normer. För att göra detta kommer jag att 

använda mig av min kandidatutställning som utgångspunkt. Soloutställningen som jag valde att 

förvandla till en kollektiv utställning. Med den som exempel kommer jag att försöka svara på frågor 

som dykt upp under min tid på Konstfack. Vad är det som gör att vissa kroppar med en viss 

erfarenhet lämnas utanför den etablerade konstens rum? Vad är det för mekanismer som fungerar 

som “gatekeepers”? En hypotes är att föreställningen om “kvalitet”	bär ett stort ansvar. Vad finns 

det för strategier för att utmana dessa normer som stänger dörrar isåfall? Och hur mottas det när vi 

väl intar dessa rum? 

	 	 	 	 	 	  



Först måste vi acceptera premissen att den etablerade västerländska konstscenen i Sverige är 

homogen, den osynliggör och stänger ute en stor del av samhället. Jag kommer att argumentera för 

detta i kommande kapitel.  

När jag i uppsatsen pratar om den etablerade konstvärlden kommer jag att utgå från den statligt 

finansierade konstens rum. Den kommersiella delen drivs av andra mekanismer som blir för breda 

att gå in på denna uppsats, som t.ex. kravet eller drivet att konsten måste sälja m.m. Konstens rum 

som drivs autonomt står också på andra premisser och har mer dynamiska sätt att prata om t.ex. 

kvalitet. Ytterligare en anledning till att fokusera på den statligt finansierade delen av konstvärlden 

är för att de pga av att det finansierar av våra skattemedel också blir en del av våra gemensamma 

rum och därför viktigare att det ska tilltala och släpa in den breda massan. Något som inte är 

aktuellt idag.  

	 	 	 	 	 	  

När vi pratar om motstånd och strategier för att få leva det liv som vi har rätt, eller good living/ 

buen vivir som De Sousa Santos kallar det (De Sousa Santos, 2014, s.14-15) Har jag mött flera 

aktivister och tänkare utanför institutionens väggar som förespråkar att dessa system inte går att 

ändra på och att en borde lägga krut på att bygga egna demokratiska rum med en stabil grund 

istället. Jag håller med om detta men det går inte att blunda för det faktum att resurserna ligger i 

händer på dessa redan exkluderande system. Om en vill leva och verka som konstnär eller vill ta del 

av konsten och kulturen som erbjuds så måste vi på ett eller annat sätt att förhålla oss till den 

makten, vare sig vi vill eller inte, för vi behöver bröd för att leva och måste därför skriva 

ansökningar, röra oss i rummen, förhandla med dem eller ställas sig i motstånd med dem. För de 

resurser som rummen besitter är också våra och vi har all rätt till att få tillgång till dem. Vare sig om 

gör motstånd utanför, försöker skapa egna demokratiska rum eller om vi försöker skaka om dess 

grunder inifrån. Jag tror att alla vägar är nödvändiga. Att en rättvisare värld kommer genom 

förändring och att vi måste sätta igång snöbollar från varenda berg vi hittar för att lyckas. Den här 

uppsatsen undersöker ett försök till att skaka om rummen inifrån.  



2. Om den homogena uteslutande västerländska konstscenen i Sverige
	 	 	 	 	 	  

Det går inte att blunda för att det finns en stor grupp av samhällets befolkning som inte känner 

tillhörighet till den etablerade konstvärlden. Det känner inte att de är vare sig bekväma att besöka 

den eller vara en del av den. En person som formulerar detta är Nabila Abdul Fattah i en artikel för 

tidningen Kultwatch: 

	 	 	 	 	 	  

“Jag är ingen konstnär. En konstnär för mig är en person som inte finns i min närhet. Det är en 
person som definierar sig med andra parametrar än mig. Och främst som också definieras av 
andra med andra parametrar än mig. En konstnär är en person som kan röra sig i konstnärers 
rum. Prata konstnärers språk. Skriva konstnärers ansökan. Bo i konstnärers residens. Helt enkelt. 
Den som kan känna sig bekväm runt begreppet ”konst”. Och det är inte jag.” (2018, Abdul 
Fattah, Kuktwatch.se) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Vidare resonerar hon till att det förmodligen handlar om klass. Jag håller med om att klass är en 

faktor som leder till att vissa känner sig obekväma i konstens rum. Enligt Bourdieu’s ideér om 

former av kapital är den gruppen av människor som står högre upp i samhällstrappan som 

dominerar vilka former av t.ex. kulturell kapital som är ”rätt” form av kapital (Bourdieu, 1999). När 

vi som tillhör eller har bakgrund i arbetarklassen eller underklassen, och kommer in rummen eller 

fälten i samhället som vi inte lärt oss att avkoda eller navigera, är det naturligt att känna sig 

exkluderad eller att en inte har rätt eller tillhörighet till de rummen. Det är värt att nämna att när 

jag pratar om klass så pratar jag till stor del om den arbetarklassen som rasifieras idag. Begreppet 

rasifiering används för att beskriva de grupper av människor som genom maktutövning blir 

rasifierade (Molina 2005) . Det går inte att prata om rasifiering utan att prata om klass om en ser 

hur vårt samhälle i Sverige ser ut idag. Men jag skulle vilja vrida på diskursen om att det handlar om 

att arbetarklassen inte har “tillräcklig kunskap” , “inte har fått tillgång till kultur” och att den inte 

har fått “lära sig koderna”. Det är en retorik och ett sätt att tänka som lägger skulden på 

arbetarklassen. Att det på något sätt är arbetsklassens okunskap, brist på vilja eller tid som leder till 

att de inte känner sig bekväma i konstens rum. Jag skulle vilja argumentera för det motsatta. 

Arbetarklassen har kultur med sig, speciellt den arbetarklassen som har rötter i andra länder än i 

Sverige. Vi sitter med ett brett konst-och kulturliv. Men det anses inte som “rätt” form av kultur, inte 

rätt “kvalitet”. Att arbetarklassen inte har fått lära sig koderna är något som jag håller med om. Ju 

mer kulturell kapital som en människa besitter, desto enklare blir det för den att skapa mer och har 

därför enklare att avkoda fälten som t.ex. konstens rum. Människor med en annan form av kapital 

som inte har fått tillgång till att införskaffa sig de kapitalet som behövs för att avkoda dessa rum har 

det svårare att navigera i dem. Men ännu en gång anser jag att detta inte är arbetarklassens fel. Det 

ligger på den etablerade västerländska konstscenen. Att deras rum bygger på system av makt och 



hierarkier som tvingar besökaren att behöva avkoda dessa pussel för att ens kunna röra sig i, eller 

förstå rummen. Den etablerade konstens rum är i dagsläget uppbyggda så att deras grundläggande 

struktur är exkluderande. Detta är ett system som bygger och reproducerar sig självt för att behålla 

makten. Ju färre människor som förstår sig på rummen desto finare kan de avläsas som. Bara eliten, 

de som förstår koderna kan äga dessa rum. För utan dessa socialt konstruerade ramar, normer koder 

skulle ju alla kunna kalla sig för konstnärer, eller hur? 

	 	 	 	 	 	  

Antagningssystemen i konstskolor är ett exempel på det, alla kan inte göra tillräckligt bra konst, 

därför ska de sållas genom med arbetsprover. Ju svårare det är att komma in i en skola, desto mer 

prestige har den. Och det är väl den etablerade konstscenens största skräck – att alla skulle kunna 

göra konst. Vad är det som skulle göra den etablerade konstscenen speciell då? Vad skulle göra att 

den får behålla de få resurserna och rum som tilldelas konsten? Joseph Beuys hade en filosofi som 

gick emot det här tänket, han sa att alla människor var konstnärer och att samhället var en social 

skulptur som vi alla kunde vara med och forma. När han jobbade som skulptur lärare i konstskolan i 

Düsseldorf  avskaffade han intagningsproverna till sin kurs och lät alla som ansökte att få gå den. De 

ledde till att skolan tillslut avskedade honom (Durini, 1997). Det är rimligt att dra slutsatsen att 

konstens etablerade rum vilar på ett system som vill behålla sin makt och makten att bestämma över 

vilka kroppar som tillåts i deras rum. 

De system och föreställningar som den etablerade konstscenen vilar och byggs på är bl.a. de system 

som gör att konstvärlden är så homogen, bestående av en mestadels vit medel-och överklass. Resten 

av samhället är inte representerat på den etablerade konstscenen, och när de väl tar in sig i de 

system måste de navigera och förhålla sig till dess normer. Icke vita kroppar, våra kroppar, tvingas 

medvetet eller omedvetet att prata annorlunda, tänka annorlunda och röra oss annorlunda för att få 

den lilla biten av kakan som vi blir tillåtna att ha som alibis eller argument för en skenbar mångfald. 

Fanon pratar om detta i sin bok Svart hud vita masker (2011). Hur den förtryckta, för att bli 

accepterade av den vite mannen anammar dennes blick på sig. Han pratar även om anpassningen 

som sker när den förtryckte använder kolonisatörens språk, hur kan denna positionera sin svarthet i 

ett språk som inte ger utrymme till dess existens eller har för den delen en helt förvriden version av 

hur det är att vara svart (Fanon, 2011). Samma händer när våra kroppar anländer i dessa rum, hur 

kan vi fortsätta att vara oss själva när vi genom att, för att ens bli insläppta, redan anpassat vårt 

språkbruk och vårt sätt att vara. Och hur kan vi utveckla vår egen konst när institutionen inte har ett 

språkbruk eller referenser för att förstå oss eller främja vår utbildning? Eller när de väl försöker, 

hamnar vi i fällor där de positionerar oss som stereotyper, exotiska versioner av vad de tror vår konst 

handlar om. Jag tror att den bästa motstrategi för detta är kollektivet, ju fler vi är som intar ett rum, 



ju större blir vår styrka. Och därav enklare för oss att behålla vår kärna och identitet utan att 

drunkna i vitheten och dess föreställningar om oss. 

	 	 	 	 	 	  

Exluderingen från dessa rum, det som varit synligt för oss med kroppar, erfarenheter och 

bakgrunder som inte passat in i normen har under många år passerat institutionerna rakt under 

näsan på dem. De Sousa Santos beskriver de olika linjer som de dominanta eurocentristiska 

traditionen drar när de beskriver historia och skapar kunskap och verklighet. De som hannar i den 

andra sidan av linjen görs osynliga. Resultatet blir den mest radikala formen av social exklusion. 

	 	 	 	 	 	  

We are invisible, inaudible, and illegible, because the success of  previous revolutions decided not 
to include us. If  our here is invisible, our now is even more so. According to those 
revolutions, we have, at most, a past, but no future. We were never allowed to write the history 
books, (De Sousa Santos, 2014, s 24) 

	 	 	 	 	 	  

Osynliggörandet av vår existens har varit ett faktum. På senare tid har det dock börjat ske ett 

paradigmskifte, där institutionerna börjar erkänna deras misslyckande i att engagera en bredare 

publik. Att de inser att rekryteringen av anställda och studenter har varit snedvriden och gynnat 

normen. Att människor med andra erfarenheter behövs. Diskursen pratar om mångfald och 

breddad rekrytering. Konstfack har bland annat tillsatt en grupp personer som aktivt ska jobba med 

breddad rekrytering. 

	 	 	 	 	 	  

Maria Lantz, rektor för Konstfack svarar även på Kulturnytts frågor om underrepresentation av 

studenter med utländsk bakgrund på det konstnärliga utbildningsområdet: 

	 	 	 	 	 	  

”Vi anser att frågan om breddad rekrytering är prioriterad och gör just nu särskilda satsningar. 

Svårigheten för oss är inte att vi diskriminerar vid antagningar. Vårt problem är att nå till nya 

grupper av sökande. (Sveriges radio, 2014) 

	 	 	 	 	 	  

I samma dokument svarar rektorer och kommunikationsansvariga för nio av de ledande konst- och 

kulturbildningarna i Sverige. Institutionerna har i olika grader accepterat att de måste förhålla sig 

till den homogenitet som de reproducerar genom sina antagningar. 

	 	 	 	 	 	  

Vad som är problemet och vilka som är dess lösningar är alla dock inte enade om, vilket gör att de 

självklart blir svårare för dem att tackla problemen. Lantz säger till exempel att problemet inte är att 

de ”diskriminerar vid antagningar” utan att de inte når nya grupper. Det kan delvis vara sant, men 

jag har genom mina år på skolan och tidigare genom mina jobb med till exempel Stockholmsskolan 



samt engagemang i olika grupper av ungdomar och konstnärer som rasifieras vittnat om en stor 

grupp som inte tillhör normen och som kommer från andra grupper som gång på gång säger att de 

söker till Konstfack men inte kommer in. Jag tror inte att lärare vid antagningen aktivt diskriminerar 

dessa men det finns en okunskap i hur de ska kunna filtrera genom deras glasögon av vad som är 

”bra” konst och vara kritiska mot deras egna blinda fläckar och fördomar. 

	 	 	 	 	 	  

Faktum kvarstår att hur mycket de än erkänner att de måste jobba med en bredare rekrytering så 

går det sakta, väldigt sakta, framåt. Det måste ske mer för att en reell förändring ska kunna ske, och 

skolan måste i sin tur kunna anpassa sig och ge de elever som bryter mot den etablerade konstens 

normer en utbildning där de slipper drunkna i det vita havet när de väl kommer in och ska navigera 

på institutionen.	 	 	  



3.Vita Havet: en kollektiv utställning som motstånd och  
överlevnadsstrategi 

	 	 	 	 	 	  
Att överleva som rasifierad, medveten om vithetens hegemoni och strukturer, i en konstskola är inte 

lätt. Oftast är en som en ensam ö i ett hav av vithet. Ironiskt nog är Vita havet namnet på det stora 

utställningsrummet på 419 kvm i skolans entré. Kollektivet Brown Island har skrivit en uppsats om 

Vita havet där de behandlar dess namn, exkluderande strukturer m.m	 	 	  

”At the beginning of  our investigation we set out to make a case for changing the name of  Vita 

Havet. We felt that its linguistic symbolism should not be taken lightly as the name frames meaning 

for what happens within; however, this alone will not resolve the issues we have been discussing. We 

must also call attention to what sits beyond the name, the invisible structures that maintain the status 

quo. In fact, the name Vita Havet might be just the most tangible manifestation of  the invisible walls 

that exist throughout the institution.” (Chang, Banafsheh 2018) 

Enligt Marx teori om social reproduktion (Marx 1967) och Bourdieus vidare tankar om denna 

(Bourdieu 1999) är den den strukturen det som leder till att ojämlika villkor reproduceras bland de 

olika grupperna i samhället. De med hög kapital har mer sannolikhet att behålla eller producera 

mer och de med låg kapital har det mycket svårare att ta sig ur sin situation. I en struktur som 

reproducerar sig själv för att få behålla sin maktposition är det som sticker ut från dess norm ett hot 

mot dess status qou. Därför tillåts vi aldrig bli fler, utan släpps in i dessa system som ensamma 

kluster som i slutändan medvetet eller omedvetet asimileras till dess klibbiga strukturer. Oftast som 

en överlevnadsstrategi, eller för att få tillgång till den skenbara lilla makten de tillåter oss ha för att 

bli lagom nöjda (Fanon 2011). Av, säg, 10 platser får vi oftast max två av dem, som en symbol och 

alibi för institutionens “mångfald”. “Kolla vi är inte så hemska som ni säger, titta på blatten här”. 

Ett begrepp som beskriver denna process är ”whitewashing” som Eddie Chambers skriver om 

(Chambers 1988) 

	 	 	 	 	 	  

En strategi som gör oss mindre benägna att revoltera mot systemets orättvisa är bl.a. 

individualismen. “Så länge jag överlever, gör karriär, 'lyckas' så är det okej. Alla andra får väl kämpa 

lika mycket som jag”. Problemet för oss som som aktivt puttas utanför systemet är att när en släpps 

in så fortsätter vi att stänga dörrarna bakom oss och klättra på varandras kroppar för att komma 

högre upp i trappan. Genom att acceptera detta kanske en lyckas skapa en illusion av tillhörighet 



eller lycka. Men i slutändan kommer “blatten alltid att vara blatten” i deras ögon, oavsett vad den 

tar på sig för kläder och ingen riktig förändring kommer någonsin att ske. 

	 	 	 	 	 	  

Normen eller traditionen på frikonst utbildningen är att göra en soloutställning för ens 

kandidatutställning, som ett visitkort för din framtida karriär. Ibland kan utrymmet delas med andra 

klasskamrater men de är då två skilda utställningar på samma yta. Som en motstrategi mot 

individualismens fällor valde jag att göra en kollektiv utställning. 

	 	 	 	 	 	  

Inför utställningen gjorde jag ett open call där jag bjöd in konstnärer som var från förorten och/eller 

rasifierades. I open callet använde jag denna text: 

	 	 	 	 	 	  

”OPEN CALL - KOLLEKTIV UTSTÄLLNING 
Det här är en inbjudan till alla er som vill ställa ut er konst. Till alla som tröttnat på egot, på 
krabborna och på människor som hela tiden stänger dörrar bakom sig. 
	 	 	 	 	 	  
Under Oktober har vi en hel vecka och 491kvm på Konstfack (Telefonplan) att utnyttja. Jag vill 
att vi delar på platsen och ställer ut vad vi vill på den. 
	 	 	 	 	 	  
Om du vill vara med och ställa ut din konst så behöver du göra detta: 
	 	 	 	 	 	  
*Maila kollektivutstallning@gmail.com och skriv ner några rader, lägg upp en bild, en video 
eller whatever som ger en bild av vad du vill göra eller ställa ut. OBS! Endast för att planera, jag 
kommer inte bedöma eller sålla verk. Varför? pga av följande punkt. 
	 	 	 	 	 	  
*Du ställer ut och håller med om premissen att alla kan göra konst. Att alla har tillgång till 
känslor, berättelser, rädsla, mod och kärlek och att det är det vi behöver för att göra konst. 
Därför vi gör konst. Sen handlar det bara om att knäcka koderna för få tillgång till rummen. 
Eftersom att vi inte alltid får tillgång till rummen finns nästa punkt. 
	 	 	 	 	 	  
*Du har erfarenhet av att växa upp i orten och/eller rasifieras. Detta är en separatistisk 
utställning. *Du tror på kollektivet och att det är det som behövs för att forma en bättre värld.” 

	 	 	 	 	 	  

Den här utställningen var en form av motstånd och överlevnadsstrategi på flera plan. Att förvandla 

det som traditionellt brukar vara en soloutställning till en kollektiv utställning var centralt för mig. 

Ett enkelt men starkt ställningstagande mot individualismen som skolor och samhället trycker in oss 

mot. Att göra den separatistisk var ytterligare en sådan strategi. Det blev viktigt för att peka på 

homogeniteten i skolan och för att ge rum åt de kroppar som inte tillåts komma in i dessa rum, ett 

sätt att sparka upp dörrarna och öppna upp rummet. En kollektiv takeover av skolan. Jag valde även 

att låta alla som anmälde sig att få ställa ut, utan att göra någon gallring. Rent ideologiskt gjorde jag 

det valet för att jag är kritisk till idén om talang, om att vi skulle födas med olika medfödda talanger 

som skulle göra ett en människa var rent biologiskt bättre än en annan. Jag tror inte på detta och 



ifrågasätter även iden om vem som får bestämma vad som är kvalitativt och inte som ett medel för 

att behålla makt. Därför lät jag alla som anmälare sig att få delta, inspirerad av Beuys. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Det anmälde sig 25 konstnärer som ställde ut: Atorina Adam, Shamiran Adam, Raúl León Alvarez, 

Mr Bricks, Yoan Aguilera Casañas, Monika Diaz, Maryam Dinar, Carina Michele Do, Nabila 

Abdul Fattah, Futuro Berg Fredes, Rufta Habtemichel, José David Hildebrand, Fernando Illezca, 

Luz Margarita Miranda, Duncan Mukada, Anna Ting Möller, Sarah Nakiito, Qigemu, Sara Rad, 

Kéren Socadjo, Alem Solomon, Helen Tesfay, Mi Tjio, Munira Yussuf  och Simon Ubeira. 

	 	 	 	 	 	  

Processen var en kollektiv sådan, vi hade ett första möte med alla konstnärer. I denna berättade jag 

om premisserna för utställningen; att detta var en del av min kandidatutställning, tidsram, praktiskt 

m.m. I ett försök att göra detta, så att de på riktigt kunde bryta ner och ifrågasätta maktstrukturer 

på alla plan, hade jag olika strategier för att jämna ut min maktposition som sammankallande och 

drivande av idén. Jag ville inte göra ett kollektivt arbete där jag använde människorna som ställde 

upp som pjäser eller kroppar att klättra på för att få mer “credd”. Jag ville verkligen göra något 

tillsammans utan att utnyttja mig av deras konst för att tjäna kulturella poäng, något som sker 

alldeles för ofta i konstvärlden. Konstnärer som använder sig av sina deltagare för att på plats och 

göra konst när deltagarna i slutändan lämnas i samma position som de startade på. Ingen verklig 

förändring sker förutom att de konstnärer som får skylta med sina namn i de kollektiva arbetet 

tjänar pengar, makt eller tillgång till rum. 

	 	 	 	 	 	  

De strategier jag använde för att försöka jämna ut, eller fördela makt var följande: 

	 	 	 	 	 	  

Ekonomiskt: Jag sökte pengar av gruppen för breddad rekrytering i skolan för att kunna erbjuda 

varje konstnär en summa för sitt deltagande. En viktig faktor till att jag sökte det finansiella stödet 

från skolan var för att jag visste att skolan skulle dra nytta av utställningen. De skulle få 

“mångfaldspoäng” och jag har accepterat att vi alltid kommer att ha en sorts alibi 

	 	 	 	 	  

	 	 	 	  

	 	 	  

	 	  

	 	  

	 	 	  

	 	 	 	  

	 	 	 	 	  



	 	 	 	 	 	  

funktion när vi vi verkar inom institutionens ramar. Om det sker så ska vi alla fall ta så mycket 

resurser för att stärka oss själva som möjligt. Robin Hood strategin kommer alltid att vara aktuell så 

länge strukturerna fortsätter att vara lika exkluderande. 

Namn: Vi bestämde att det aldrig skulle skrivas ut att ”detta är en utställningen av Emma 

Dominguez MED X, Y och Z” i den externa marknadsföringen, utan det marknadsfördes helt och 

hållet som en kollektiv utställning där allas namn fick stå med lika stort. Namnet för utställningen 

var även något som vi gemensamt bestämde i gruppen. Alla fick komma förslag, vi diskuterade och 

röstade sedan i Facebookgruppen som vi startat. Namnet blev Vita Havet. 

	 	 	 	 	 	  

Kollektiv process: Vi hade regelbundna möten en gång i veckan under en månad med alla 

konstnärerna som ville vara med och bestämma inför utställningen. Alla beslut togs i en kollektiv 

process där vi gemensamt kom fram till lösningar och planering. 

	 	 	 	 	 	  

Hängning: Jag var tydlig med att jag inte var en kurator i utställningen. Jag hade inte mer mandat 

än någon annan i gruppen att bestämma hur allt skulle hängas. Det gjorde vi en improvisatorisk 

kollektiv process där vi började att hänga varje persons verk i den ordning som de anlände till på 

hängningsdagen. Sedan anpassade vi oss allihop genom att arrangera om hängningar som inte 

funkade för helheten. 

	 	 	 	 	 	  

Min roll: För mig var det viktigt att ha med ett eget verk med i utställningen. Jag ville delta som alla 

konstnärer. Det hade varit super skevt om jag inte ställde ut något då det förmodligen skulle tolkas 

som att hela rummet, med alla konstnärers deltagande var “mitt” verk. Det ville jag absolut inte 

skulle ske. Visst var processen en del av “konsten” men det var inte jag som ägde den processen själv 

utan den tillhör alla 25 konstnärer lika mycket. 

	 	 	 	 	 	  

Svårigheter som jag mötte med att fördela makten på det här sättet var två, där den ena var skolans 

utestängande fysiska struktur. Det behövs en tag för att komma in överallt. Och det är bara elever 

som har tillgång till denna tag. Alltså var det bara jag som kunde öppna dörrar till verkstäder, 

datasalar, städ, ateljéer osv. Det gjorde att arbetet tog längre tid än vad det behövde ta. Lånade vi ut 

taggen till en konstnär så var vi andra utelåsta från resterande verkstäder tills den kom tillbaka. 

Skolan är uppbyggd som ett fort där inga utomstående har tillgång till rummen rent fysiskt. Brown 

Island skriver om konstfacks exkluderande arkitektur:  



	 	 	 	 	 	  
At Konstfack, departments are kept separate and locked away from one another without much 
common social space or opportunity to build dialogue across disciplinary lines. Professors and 
lecturers are given second floor offices with windows overlooking student studio spaces and 
workshops. In the unmarked walls of  Vita Havet, a background which attempts to claim its 
presence as neutral context, exists both the White Cube and the symbolic factory. Thus, the 
white walls and empty space dotted with white Neoclassical sculptures and reliefs perform as 
dogmatic content, transforming the art space into a ritual space, preserving a certain order and 
logic of  “modernity”. (Chang, Banafsheh, 2018) 

	 	 	 	 	 	  

Den andra var intervjuer med media. Där blev det svårare att inte prata om bakgrunden till 

utställningen och tanken bakom att öppna skolan och försöka bryta ner dess maktstrukturer. Då blev 

det ändå tydligt att det var jag som person som drev projektet men jag försökte att ha med 

konstnärer med i de intervjuer som gjordes, i vissa var jag inte med själv heller. Jag vill hoppas att 

det balanserades ut med att syftet och strategin blev tydlig och spreds så att fler människor kan 

inspireras till att göra liknande projekt. 

	 	 	 	 	 	  

Utställningen och processen blev lyckat i sin helhet. Gruppen fungerade jättebra ihop, det som 

hjälpte tror jag var att alla som anmälde sig verkligen ville vara där. Alla förstod tanken bakom och 

alla kom med otrolig kraft och energi. Trots att alla inte alltid kunde vara med fysiskt hela tiden så 

fanns det en stark anda av kollektivet och solidaritet gentemot varandra. Jag tror att den korta tiden 

(fyra veckor)till att förbereda allt var en positiv aspekt, det fanns inte tid över till att låta konflikter 

gro utan alla körde på mot målet. 

	 	 	 	 	 	  

Under vernissaget kom det cirka 300 besökare under hela kvällen. Det var en så blandad grupp av 

besökare och Konstfack hade aldrig sett dess like. Det fanns mångfald på riktigt ålder, erfarenhet och 

färg. 

	 	 	 	 	  

	 	 	 	  

	 	 	  

	 	  

	 	  
	 	 	  
	 	 	  

	  
	 	 	 	 	  



5. Hur mottas det när vi väl tränger oss in i dessa rum?  

Vad händer då? När vi väl tränger oss in dessa rum, när vi är många, när vi syns? När vi skapar 

förändring i dessa strama vita rum, åtminstone under några veckor? Självklart skapar det 

motsättningar och friktion. Annars skulle inte det vara förändring på riktigt. Hur mycket skolan än 

försöker krama in oss och acceptera det vi gör är det människor inom institutionen som reagerar. 

Här är ett mejl med en samling av friktionen som uppstod under utställningen.	 	 	

	 	 	 	 	 	 	  

Hej! Jag ville tacka alla som besökt utställningen Vita Havet ! Många har varit positiva 
och jag har fått mycket kärlek! Men jag fick bl.a. även bemöta detta:  
	 	 	 	 	 	  
*Jag fick sagt av personal på fastighet att eventet skulle dra till sig för mycket folk “från 
stan” och att vanligt vernisage inte bjuder in DJ:es, utan är mer lågmälda evenemang 
där det serveras vin (vi bjöd på öl). 
	 	 	 	 	 	  
* När vi höll på att bygga för vernisaget hade även alumniföreningen en tillställning i 
skolans cafeteria på kvällstid, då var det en av deltagarna som närmade sig en av våra 
konstnärer och frågade var toalettpapper fanns och när toaletten skulle städas. 
Konstnären som är av afrosvensk bakgrund kände sig oerhört kränkt då denna person 
från alumniföreningen antog att hon var städare på skolan, förmodligen endast baserat 
på hennes hudfärg. 
	 	 	 	 	 	  
* Under vernisagets gång fick vi besök av en väktare som började fota baren och 
besökarna utan tillstånd, denna påstod att vi sålde alkohol utan lov. Vilket vi inte gjorde, 
vi gav bjöd på alkohol och vi hade en person med utbildning med under kvällen samt 
tillstånd enligt skolans regler. Jag fick personligen prata med vakten och visa 
mailkonversationer som bevis på att vi fick tillstånd. Inga av mina andra två 
klasskamrater som hade mer “lågmälda” vernisage fick besök av denna vakt. Jag undrar 
varför inte fastighet tog sig tiden att informera vaktbolaget om vårt vernisage? 
	 	 	 	 	 	  
* Jag har efter vernisaget blivit uppringd, mailad och personligt anklagad av flera av 
skolans personal (fastighet, städ, trädverkstan, prefekt m.m) för stök som lämnades efter 
den 25:e oktober (bl.a. även graffiti på skolans toaletter och städ). Vilket jag känner 
oerhört orättvist då vi verkligen gjorde allt i vår makt för att städa snyggt och rent (trots 
obefintlig information om sortering och sophantering av skolan). Samtidigt som det var 
två andra klasskamrater till mig som hade vernisage samma dag och de fick inte i 
närheten samma tillsägelser trots att de också höll i vernisage samtidigt. 
	 	 	 	 	 	  
Jag lämnas att anta att denna “särbehandling” har sin grund i en struktur och kultur i 
skolan som gör det väldigt svårt för människor och event som sticker ut från normen. Jag 
finner detta väldigt tråkigt och hoppas att skolan tar till sig och arbetar aktivt så att 
kommande personer som gör liknande events inte behöver stå ut med samma fördomar 
och anklagelser. 
	 	 	 	 	 	  
MVH 
Emma Dominguez  
	 	 	 	 	  



	 	 	 	 	 	  

Ledningen tog emot dessa vittnesmål och jag fick svar från ansvarig för fastighet, biträdande prefekt 

och prefekt för institutionen. Både fastighetsprefekten och den biträdande prefekten har anledningar 

och förklaringar till varför vissa saker blev som det blev. Vissa mindre acceptabla än andra och 

oavsett om det varit misstag eller rutiner så blir de problematiska i sin kontext och i förhållande till 

helheten. Jag undrar varför just mitt event skulle skilja sig från andra? Alla andra vernissage 

arrangerar Facebookevenemang, de har alla alltid alkohol, oavsett om de har bett om tillstånd eller 

inte. Och varför skulle en DJ som spelar musik bidra till mer stök? Jag undrar också varför ansvarig 

för fastighet kommenterade om att vi skulle sälja öl istället för vin? Skulle det på något sätt göra folk 

mer benägna till stök? 

	 	 	 	 	 	  

Att toaletter klottras händer både på “mindre” traditionella vernissage och det hände även på vårt 

vernissage. Men att vi inte förhöll oss till normen gjorde oss måltavla för en överdriven bevakning 

och tillsägelser, hur mycket “rutin” de än försöker försvara det med. Hade det varit rutin hade alla 

vernissage fått samma typ av oroliga samtal inför sina tillställningar, då exakt samma typ av “stök” 

förekommer på dessa också. Angående stök med flaskor så berodde detta på att vi hade mer 

besökare på vårt vernissage än vanligt och att skolan inte har beredskap på att ta emot den typ 

avfall. Det är ett tydligt tecken på att skolan vant sig på att inte nå den typ av breda och stora publik. 

Vill inte konsten nå massan? 

	 	 	 	 	 	  

Vem sätter normen för hur ett vernissage ska se ut? Måste det alltid sippas vin, gås runt i tystnad och 

talas lågmält för att det ska räknas som ett vernissage? 

	 	 	 	 	 	  

Ingen svarar på varför väktarbolaget inte informerades om vår tillställning. Kanske låter det 

överdrivet att reagera på detta, men det skulle inte vara ett undantag att våra kroppar kriminaliseras 

eller utsätts av extra övervakning från majoritetssamhället. 

	 	 	 	 	 	  

Gällande konstnären som misstogs för att vara en städare, så har ingen adresserat incidenten. Detta 

är ännu ett tecken på att våra kroppar inte är norm i dessa rum. Att den enda anledningen till att vi 

tillåts finnas i dem är för att städa. Det är den trångsynta, våldsamma blicken som inte kan föreställa 

sig något annat än att hon skulle vara städare. Utifrån denna människas blick skulle hennes kropp 

omöjligt vara en konstnär, trots att den befinner sig i en konstskola och bär runt på tavlor och tyger. 

Tyvärr är denna trångsynta människas blick den som styr och exkluderar oss ur dessa rum, gång på 

gång. De som påminner oss att blatten alltid kommer att vara blatten i deras ögon. 

	 	 	 	 	  



6. Kvalitet som “Gatekeepers”  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

“Utställningen ser ut som att den gjorts av en förberedande konstskola” - professor i fri konst.	 	 	

	 	 	  

Den här kommentaren tog jag inte upp i mejlet. Den är inte lika självklar som de andra 

incidenterna men den är fortfarande våldsam. Den är intressant för att den sätter fingret på idén om 

kvalitet. Som är ett av de stora argumenten till varför våra kroppar och vår konst utesluts från den 

“etablerade” konstens rum. När jag ifrågasatte denna kommentar förklarade professorn att det 

handlade om hur mycket tid konstnärer får för att utveckla sitt konstnärskap och att det skiljer sig i 

genomförande och form när en fått spendera tid på att utveckla sin konst. På detta svarade jag att 

över 80 % av deltagarna har haft ett tillräckligt långt konstnärskap för att kallas för professionella 

och att de flesta redan gått i olika typer av konstskolor. För vissa var detta första gången de ställde ut 

men de var i klar minoritet. 

	 	 	 	 	 	  

Varför är det så att våra kroppar inte kan läsas av som bärare av kvalitet? Vad är det som räknas in i 

dess parametrar? En av konstnärerna som studerar IBIS på konstfack berättade att den gjort en 

undersökning för sin uppsats och frågat ut personal från konstfack som suttit i antagningsnämnden 

vad de gjorde för att få in en bredare skara av konstnärer till skolan. De svarade bl.a att det var svårt 

för att läsa av kvalitet i konst från andra kulturer. 

	 	 	 	 	 	  

”Vi tar ju upp det varje år som diskussion och sen är det upp till dem. vi kan inte samla 
allas arbetsprover och titta på dem. Det är så att man ska träna sig att titta på andra sätt och 
ifrågasätta sin egen blick. Vad är kvalité? Det står hur man ska bedöma arbetsproverna. Hur ska 
man kunna bedöma saker? Alla kan ju inte alla genrer. En student som söker, som har sina rötter 
i en arabisk bildtradition, som ser väldigt annorlunda ut än västerländsk konst kan vara väldigt 
svår att bedöma. Vad är det här? Är det här nyskapande inom arabisk tradition, eller är det 
väldigt professionell avbildad konst? Det är jättesvårt att bedöma om man inte tar in någon som 
är expert. Har vi resurser att ta in någon, eller kan man bedöma på annat sätt? Det är otroligt 
höga krav på den här, och det är viktigt om de är medvetna om problematiken så att de kan hitta 
andra strategier. (Adam, Soares, Riis, Aklamadkhodjayeva, 2018) 
	 	 	 	 	 	  

Att det skulle vara svårare att bedöma arbetsprover från en ”annan bildtradition” är problematiskt. 

Isåfall borde skolan se över sin egen representation i antagningsnämnden. De ska inte behöva 

experter för att lösa det. De erkänner själva att det blir svårare att läsa av konst som inte förhåller sig 

till normen över hur konst ska skapas ur en västerländsk kontext? Men är det inte det som borde 



eftersträvas? Konstnärer som bryter mot de givna parametrarna över hur konst ska vara, för att 

förnya den, förbättra den, få den att röra på sig så att den inte stagnerar och dör? 

Just ordet kvalitet är något som används för att beskriva något som är bra, men det är skillnad 

mellan att säga att något är va kvalitet inom konsten och att något är av kvalitet i t.ex. en produkt. 

Begreppet kvalitet har varit omdiskuterat inom konstvärlden, trots att det inte finns en konsensus om 

vad som exakt är bra eller dålig kvalitet så är det en av parametrarna som bedöms i ansökningar till 

konsthögskolor, för att få medel till konst och det som väljs att visas upp av konsthallar.  

Enligt Kant, i hans Kritik av omdömeskraften (1790), var begreppet om smak och skönhet subjektivt 

men han argumenterade även för att god smak fanns för det kunde bevisas empiriskt utifrån att vissa 

verk uppfattades som klassiker och därav måste det finnas det som kallas för god smak eller kvalitet. 

Bourdieu’s höll inte med om detta då han i Distinction: A Social Critique of  the Judgement of  Taste  

(1984) argumenterade för att den “legitima” goda smaken upprätthölls och skapades av den övre 

klassen i samhället. Detta är en mer maktkritisk syn på smak och är relevant för både min 

argumentation och för hur världen ser ut idag.  

	 	 	 	 	 	  

Föreställningen om kvalitet fungerar i vårt samhälle som något definitivt, något som är, när den 

egentligen är högst socialt konstruerad, som resten av vår uppfattning om världen. Men den 

konstrueras och reproduceras av människor som sitter på maktpositioner, där deras egentliga tycke, 

smak och erfarenheter är de enda parametrarna som styr detta högst flytande begrepp som utåt sätt 

uppfattas som något konkret. Det som händer är att människor i makten tar in de som liknar dem, 

för att det är det som de kan förstå, de som de känner är tryggt. Och det är roten till problemet. Att 

de reproducerar bilder av sig själva och äter upp allt annat som skiljer sig från dessa. 

Men vad tycker de med makt att bestämma? Vad är god kvalitet inom konsten? Det jag har 

uppfattat genom empiriska iakttagelser under mina tre år på konstfack  skolan är att det i alla fall 

finns en norm som reproduceras när konst skapas, och när dessa följs så är det inte många som 

ifrågasätter dess kvalitet eller plats i rummen till skillnad för när konst som bryter mot dessa normer 

skapas.  

	 	 	 	 	 	  

Inte vara för explicit: Konstnärerna vill inte vara för tydlig eller för rak i konsten, för rädslan att 

uppfattas som platta eller för kommersiell. För att ens verk ska kunna passera som konst under 

etablissemangets radar försöker konstnärerna gömma det bakom dimridåer av rök; ju otydligare 



desto bättre, ju mer pussel att klura ut, desto bättre. Tills det blir som en sport att försöka dechiffrera 

vad intentionen bakom verket är. 

	 	 	 	 	 	  

Tanken vs utförande: För att det ska läsas av som konceptuell konst skolas konstnären till att 

fokusera på teorin eller idén bakom verket (utan att göra den för explicit att läsa såklart), men bryr 

sig oftast inte om utförandet i första hand. Ser det för genomarbetat ut är skräcken att det kan tolkas 

som hantverk. Detta är något som jag uppfattat dominerar estetiken i konsten. Där idén och 

konceptet blir det viktigaste men konstnärerna negligerar kommunikationen som måste skapas 

mellan betraktaren och konstverket. Denna kommunikation har sin port genom estetiken eller 

ramverket för verket, då detta är det första som betraktaren möter. Utan den skapar konsten ännu 

fler hinder för att nå en bredare massa, hur bra idén må vara. 

	 	 	 	 	 	  

Konsten ska inte ha ett syfte: Om det finns en användning eller ett syfte är konstnärerna rädda 

att det ska tolkas som design eller att det skulle tappa sin kvalitet i någon form. Jag fick frågan om 

jag höll på med aktivistkonst, och jag sa självklart, jag vill göra konst som får människor att agera. 

Då fick jag frågan om jag var rädd för diskursen om att den typ av konst saknar kvalitet. Varför ska 

det vara så? Går det inte att ha två bollar i luften? Varför skulle konst som försöker vara nyttig för 

samhället tappa i kvalitet? Varför skulle den kompromissas bort? Och vad är det för kvalitet som en 

är rädd att tappa om ens konst har ett syfte? När kvalitet är ett spöke som egentligen inte finns. 

	 	 	 	 	 	  

Det finns självklart fler punkter och mönster som går att spåra till den typ av konst som anses platsa 

på den moderna västerländska konstscenen. Och självklart förhåller sig inte alla till dessa 

föreställningar, men det är en stor del av de som styr föreställningen om kvalitativ konst. Och 

förmodligen utifrån bl.a. dessa parametrar som konsten som granskas under ansökningstillfällen får 

gallras genom. De är bland annat dessa föreställningar som agerar “gatekeepers” och som utesluter 

allt som hamnar utanför dess norm. 

	 	 	 	 	 	  

Det som jag tror fick min lärare att göra kommentaren om förberedande konstskola, gällande den 

kollektiva utställningen, och som genom det indirekt ifrågasatte konstnärernas kvalitet i verken 

under den kollektiva utställningen, var just att konstnärerna som ställde ut inte förhöll sig till dessa 

ängsliga föreställningar om kvalitet. De var inte rädda för att vara explicita, för att vara tydliga i sina 

verk. Konsten som visades pratade om tydliga frågor som rör samhället, våra kroppar och våra 

känslor, utan att för det behöva tappa något. Människor kunde förstå det som visades utan 

komplicerade kartor, texter eller ficklampor för att se bakom dimråderna som vanligtvis brukar 

hängas upp. 



	 	 	 	 	 	  

Många av verken under utställningen var genomarbetade och utförandet visade på ömhet, tid och 

kärlek. “Ska jag göra något som är värt att visa upp vill jag ha respekt för betraktaren” Det fanns en 

respekt för målgruppen som gjorde att verken inte tappade i koncept. Och som uppskattades av 

besökarna. Hur många gånger har inte jag jobbat med projekt där vi tar med ungdomar till 

Moderna Muséet och den kommentaren jag ofta bemöter är “Vad är det här för skräp? Jag kan 

också slänga ihop en massa prylar och kalla det för konst.” Besökaren känner att det är respektlöst 

mot den när den ser konst som vem som helst kan göra, då syftet eller intentionen bakom också är 

helt omöjlig att läsa av, där det är väldigt tydligt att det inte är vem som helst som FÅR göra det. 

	 	 	 	 	 	  

Det var flera som ifrågasatte om den kollektiva utställningen egentligen kunde kallas för konst. “Får 

man göra så?” Ja, man får göra konst som har ett syfte, som har ett mål om att skaka om något. Det 

tappar inte något. 

	 	 	 	 	 	  

Dessa föreställningar om hur ”kvalitativ” konst ska vara är bland annat de mekanismer som stänger 

ut våran konst och våra kroppar från de etablerade konstens rum . Vi får inte lära oss att skriva om 

vår konst så att det ska tolkas som kvalitativ, vilket en övre och medelklass lättare har tillgång till 

p.g.a av dess sociala status, de får höra dessa hemliga viskningar. sedan barnsben. De vet hur de ska 

skriva så att deras ihopknöglade påsar och trasiga papper ska tolkas som rätt typ av konst. Det är 

därför vi måste jobba med att bryta ner dessa föreställningar. Vissa av oss lär oss att knäcka dessa 

koder. Och därför släpps vi in. Men det är också då som vi assimileras, och börjar tas över av 

normens föreställningar och osynliga regler. Vi måste aktivt jobba för att bryta dessa föreställningar 

så att alla ska kunna vara fria att få göra den konst de vill utan att behöva anpassa sig för att platsa in 

i den etablerade konstens version av vad bra konst är. 



7. Slutsats

Det råder ingen tvekan om att konstvärlden är exkluderande och att fler kroppar och berättelser 

saknas i dess rum. När kroppar med andra erfarenheter intar dessa rum är det vanligt att bli vilsen 

eller försöka anpassa sig för att få andrum och knuffa till sig en plats. Men genom detta kommer 

ingen riktigt förändring att ske. Våra kroppar kommer att fortsätta att användas som alibis och status 

qou kommer att fortsätta råda. Genom min utställning försökte jag hitta en motstrategi för att inte 

drunkna och förhålla mig till dessa exkluderande normer som trycks på oss av de system som skapar 

konstvärlden. När vi bröt mot flera givna normer över hur konst bör vara i en vit kub så skapades 

friktion. Som en vidare strategi tror jag på att försöka sig på fler sätt att skapa konst som bryter 

normer och som gör normskapande människor obekväma. För detta behöver vara många för att 

åstadkomma en långsiktig förändring.  

En av de mekanismer som stänger ute folk, som agerar gatekeepers är föreställningen om kvalitet. 

Det är ett flytande begrepp som ändras definieras av de med maktpositioner i samhället. Just därför 

är det omöjligt att förhålla sig till dessa om en ska skapa en rättvis konstvärld. Det är ett orättvist 

system där vissa med rätt kontakter eller infödda privilegier lär sig att avkoda vad kvalitet är för att 

bli insläppta i de stängda rummen.  

Om konstvärlden vill vara mer inkluderande måste den ifrågasätta sig själv och omdefiniera sig själv. 

Den måste bryta upp med föreställningen om kvalitet i konsten och ifrågasätta sina referensramar – 

vad är det som gör att de tolkar viss konst som bra konst men inte annan? Och vilka är de som sätter 

ramarna för kvalitet? Som har makten att bestämma vad som är bra och dåligt? Den måste göra sig 

själv synlig och konkret för att kunna åtgärda sina fel.  

Jag tycker representation är viktigt och att det bör vara en del av en förändring men om vi byter ut 

eller fyller platser med andra kroppar utan att försöka ändra på de system som är orättvisa kommer 

vi inte komma längre i förändringen.  

Vi måste fortsätta att ifrågasätta konstvärlden och skapa nya referenser, fortsätta att skapa nya rum, 

synliggöra system av orättvisa, skapa nya strategier och lära oss att göra ett smart motstånd där vi 

kan stärka varandra på vägen. 
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