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“I speak to maps. And sometimes they say
something back to me. This is not as strange
as it sounds, nor is it an unheard of thing.
Before maps the world was limitless. It was
maps that gave it shape and made it seem like
territory, like something that could be possessed, not just laid waste and plundered. Maps
made places on the edges of the imagination
seem graspable and placable.”
Abdulrazak Gurnah, By the Sea

Sommarens internationella grupputställning på Kalmar
konstmuseum tar sin utgångspunkt i gränsdragningar och
i de kartor, nätverk, sammanhang och identiteter som kan
uppstå i ett samhälle i migrationens och flyktingskapets tid.
Konstnärer har under alla tider utmanat idén om identitet
och tillhörighet och kan ge oss nya perspektiv på frågor om
plats och mobilitet. ”När Berlinmuren revs 1989 fanns 16
gränsbarriärer i världen. I dagsläget står 65 stycken klara
eller är under uppbyggnad”. Det kan man läsa i nyhetsbyrån
TT:s artikel i slutet av förra året. Samtidigt är nära 60 miljoner
människor på flykt i världen.

Många historiska kartor är konstverk i sig själva. Några
kartor har förändrat vår syn på världen. Andra kartor har
använts i krigföring, eller varit verktyg i kolonialmakters
händer. Krig ritar om kartor och har inneburit stora folkförflyttningar. Både Kalmarunionen och EU-projektet berättar
om en önskan om fredliga förhållanden mellan länder, men
också på drivkrafterna för ett starkt försvar utåt mot ”den
Andre”. Kalmarunionen splittrades bl.a. på grund av intressekonflikter i ekonomi och utrikespolitik, något som är en
aktuell fråga inom EU idag.
I romanen By the Sea anländer romankaraktären Saleh Omar
till England som flykting och besvarat gränskontrollantens
frågor genom tystnad, något han har hört ska vara rätt signal för
att få träda över gränsen. Vilka kriterier gäller för passage,
finns det något neutralt och objektivt i detta? Gränser
och gränskontroller tillhör vardagen i Europa idag. En gräns
gick inte alltför länge sedan över Östersjön. Att kontrollera
Östersjön var viktigt under tidigare århundraden och även
idag verkar kontroll över Östersjön vara militärstrategiskt
intressant. Idag är Medelhavet det nya hav där EU stärker
sina yttre gränskontroller och de inre europeiska gränserna
börjar bevakas på nytt.
Några av konstnärerna har arbetat med gränslanden
mellan Östersjöländerna. Akustiskt våld och ljudbombningar
används taktiskt i krig för att skrämmas, chocka och skapa

oro hos befolkningen och är legio i krig idag. I Bita Razavis
installation kan vi ta del av det ljudkrig som uppstod under
Fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen under
första hälften av 1940-talet. Med hjälp av en av Finlands
mest spelade låtar, Säkkijärven Polka, sägs man ha stört ut
de ryska minsprängningarna. Låten är ursprungligen en
folkvisa och dragspelsversionen skapades ungefär samtidigt
med andra världskrigets inledning.
Patriotiska sånger blir mera populära i samband med krig.
Gränsen mellan propaganda och nostalgi flyter samman.
Bita Razavi intresserar sig också för olika nationalsånger
och likheterna i melodi och innehåll som de uppvisar.
Karel Koplimets verk utspelar sig på färjeterminalerna
på varsin sida av Finska viken, i Tallinn och Helsingfors.
Passagerarfärjan för samman de estländska arbetspendlarna
på den s.k. fria och rörliga arbetsmarknaden och de finska
turisterna som handlar skattefria varor, främst alkohol. Det
är mest män, och de möts utan ord på färjan och vandrar
sedan av färjan åt varsitt håll. Karel Koplimets berättar om
den magi som de första resorna över Östersjön innebar för
honom i början av 1990-talet efter Sovjetunionens fall.
Färjan är idag platsen för sömn eller fylla, en passage, men
lyfts upp som drömmarnas palats i Koplimets fotografi som
hänger fritt i konstmuseets trapphall. Han väcker frågan
om hur den fria rörligheten mår idag.

Som barn reste jag gärna i fantasin genom kartboken.
Världen blev överskådlig, hav och öknar fanns nära hand
och tanke. Skolans historielektioner lärde oss hur landsgränser varit i konstant förändring och att länder fötts och
försvunnit. Om vi reser tillbaka hundra år i tiden så pågick första världskriget med långdragna och blodiga slag
och offensiver längs västfronten. I Sykes-Picot avtalet
1916 konstruerade en fransk och en brittisk diplomat gränslinjerna för dagens Syrien och Irak, utan hänsyn till regionens
historia eller traditioner. I efterdyningarna av första världskriget bildades det mellanstatliga Nationernas Förbund
och ett av målen var att avveckla gränshindren. Pass och
gränskontroll sågs som nödvändiga endast för att stabilisera
politiken efter kriget, skriver forskaren Jouni Häkli i avsnittet
The Border in the Pocket i boken Borderities.
Migration är ett globalt tillstånd och mänskliga rättigheter
sätts ur spel på många platser. I Erik de la Regueras bok
Gränsbrytarna kan man läsa att ”de länder som plågas
värst av fattigdom och väpnade konflikter också är de vars
pass är minst värda som resedokument. Att en afghansk
medborgare bara kan resa visumfritt till 24 länder, medan
svenskar, danskar och finländare välkomnas i 173 länder tas
för givet av många i 2010-talets värld.”. Författaren beskriver
också hur historiens första passersedlar uppfanns i det antika
och mångkulturella Persien längs Sidenvägens väl trafikerade
handelsvägar. Pass och visumhandlingar ger vissa människor
friheten och rätten att passera landsgränser, andra inte.

I Bani Abidis videoverk The Distance from Here följer
människor de oklara och byråkratiska reglerna vid en
fiktiv gränskontroll under tystnad. De väntar tålmodigt och
kanske oroligt på sin tur, på att kontrollanterna ska läsa
de handlingar de bär med sig eller att någon ska använda
en av de stämplar som läggs fram på ett enkelt bord. Det
pipande ljudet från en kroppsscanner eller knattrandet på
en skrivmaskin hörs emellanåt. På den stora öppna planen
uppdelad av gula linjer står ett ensamt dörrfoder som de
hoppas få passera. Alla väntar, oklart på vad. Det absurda
och nästintill surrealistiska atmosfären skapar ett verk som
framstår som en koreografi och föreställning av alla gränshinder, under alla tider.
Dzamil Kamangers pärlstickade passhandlingar har sitt ursprung i det centralasiatiska hantverket, men också i utbytet av varor och arbetskraft. De glimmar som värdefulla
juveler och är en slags minnesvandringar och dokument för
hans egna gränsövergångar. Tillsammans med Kalle Hamm
har Kamanger iscensatt en rad interventioner på offentliga
platser i olika städer. Kamanger sitter på en pall och
producerar visum-handlingar och pass till olika människor.
Platsens historik och politik vävs ihop med hans egen familjs
och vänners situation och varje gränsdokument blir en social
aktion.
Nadia Kaabi-Linke arbetar med forskningsbaserade verk
som rör sig mellan olika länder och tidsperioder. I hennes

tvåkanaliga ljudverk No hör vi en dialog mellan myndighet och visum-ansökare. En grupp tunisier sjunger unisont
svaret på de olika nedsättande och retoriska frågor som den
brittiska visumansökan ställer. Det påminner om en mässa
i en kyrka, där prästens mässande frågor besvaras av kören.
Svaret är alltid detsamma, ett nej. Reglerna är enkla, ”nej,
jag har inte åtalats i annat land” exempelvis. Förväntning på
att svara annorlunda finns inte. Verket avspeglar makt och
maktlöshet. De pratar inte samma språk.
I verket Faces ger Nadia Kaabi-Linke värdigheten och den
personliga identiteten åter till de sydafrikaner som engelsmannen Frank Fillis enligt utsago jagat och samlat in för att
ställa ut som levande objekt i byn Kaffir Kraal i den stora
Greater Britain utställningen på Earls Court 1899. På ett
gruppfoto i en tidning från denna tid kan man se kulisserna av
ett afrikanskt landskap. Människorna skulle med sin klädsel
representera vildar på gränsen till civilisationen, de har fått
en kollektiv identitet. I Nadia Kaabi-Linkes porträttserie
lyfts var och en fram och bort från stereotypen och kolonialhistorien uppdelning i ett vi och ett dem. Vi möter individer
som ser på oss med olika uttryck och identitet. Varje
person får sin egen bild, monterad i en oval passepartout
som var vanligt i de unika porträttfoton som fotografiateljéerna skapade under tidigt 1900-tal.
Naadia Kaabi-Linkes skulpturala verk är utfört av bl.a.
tistlar och är i formatet stort som en dubbelsäng eller en

matta. Verket No One Harms Me Unpunished tar sin utgångspunkt i en legend från Skottland då ett gäng vikingar smög
sig in en stad på natten. En av dem råkade kliva barfota på
en tistel och skrek högt, något som väckte invånarna och
räddade staden från plundring. Verkets titel Ingen skadar
mig ostraffat är detsamma som den skotska Tistelorderns
motto och markerar ett nationellt motstånd. Det användes
av skotska motståndsmän och senare också av engelska
regementen och mansklubbar. Verket kan också symbolisera
individuellt skydd - eller motstånd.
I FN:s flyktingkonvention kan man läsa om rätten att söka
skydd i ett säkert land när man flyr från förföljelse och krig.
Idag tvingas människor att fly över Medelhavet eftersom
det saknas lagliga vägar in i EU för asylsökande. Sociologiprofessor Saskia Sassen beskriver hur bilden av migranten
förändrats. Om den tidigare handlade om en person som
medvetet sökte ett bättre liv och lämnade sitt hem, men alltid hade ett hem att återvända till, så har dagens migranter
ofta ingen plats att vända tillbaka till. Sassen kallar det en
massiv förlust av habitat.
Idag har forskare genom studier av DNA kunnat se hur
människor rört sig över långa distanser och korsat territorier
sedan urminnes tider. Om varje människas rörelse representerade en tunn tråd skulle jordklotet vara ett tätt vävt
mönster i många lager och i olika riktningar.

Meira Ahmemulics handskrivna ord i verket Walking återupprepar ordet walking om och om igen som en besvärjelse
eller en existentiell handling. Tillsammans blir teckningarna
en övning i att alltid vara på väg, att inte tillåtas eller tillåta
sig att känna tillhörighet på en plats. Meira Ahmemulics
verk blir en beskrivning av vandringen som ett motstånd,
som en aktion, en social praktik eller ett skapande - och
hon följer konsthistoriens och filosofins alla vandrare på sitt
eget sätt. Spåren av de som gått före och de som kommer
efter ger både närhet och avstånd. Vilka spår lämnar vi
efter oss?
Synliga och osynliga gränser finns inom sociala, kulturella
och ekonomiska områden. Språkets har en betydelse för
hur man uppfattas av andra och för hur man själv uppfattar och skapar verkligheten. Känslan av innanförskap
och utanförskap skapar ett vi och ett dem, ett uppdelat
samhälle. I Meira Ahmemulics video Ett språk måste vinna
ställs frågor som vad ett språklig hemvist kan innebära och
vad en brytning på annat språk kan betyda för tillträde till
arbete, socialt liv och till olika platser. Sverige har under
århundraden varit präglat av migration och gränsöverskridanden, men inte alla får tillträde att kalla sig svensk.
En brytning, en dialekt, ett ovanligt namn kan ge frågor
som ”Var kommer du ifrån, egentligen? ”.
Vilka mellanrum uppstår mellan kaos och ordning, mellan
det som framstår som struktur och det som upplevs som

tillfälligheter och oordning? Malene Mathiasson visar en
serie detaljrika och suggestiva collage där hon bl a
inspirerats av den gamla konsten att illustrera kartor. Bilderna
får en uppbyggnad genom det vi läser in som karttecken som
t.ex. punkter och streckade linjer. Ett kulturens raster på
naturen, något vi tror oss känna igen. Drivkraften att skapa
en ny ordning mellan det bekanta och det vi tycker verkar
möjligt eller omöjligt skapar kraftfulla kollisioner mellan
orsak och verkan, verklighet och fiktion, kropp och karta.
Ibland kan likheten mellan en bild som man ser genom
ett mikroskop och en satellitbild vara slående och vi kan
inte alltid uppfatta skillnaden mellan något som är nära och
fjärran – Mathiassons mikro- och makroperspektiv förvillar
oss.
Linda Perssons nya fotografier är förrädiskt sammetslena.
Serien är en del av hennes mångåriga vandringar och utforskningar av landskap i periferin. Hennes arbeten rör sig
i gränslandet mellan sägner, myter och verkliga och upplevda
gränser. Fotografierna är tagna på Arktiska Nordkap som
lockar många internationella turister. Platsen är en
dramatisk utpost med sin höga klippudde mot Atlanten och
Norra ishavet där nästa landmassa är Nordpolen. Mängder
av det skräp som lämnas av turisterna blåser omkring på
platsen. En del skräp fastnar i ett ståltrådsstängsel där vind
och väder formar det. Lämningarna och spåren blir en slags
nutida arkeologi i en skör värld där gränsen mellan natur
och kultur ständigt omförhandlas.

Anna Tunek och Cecilia Barry är två studenter på Blekinge
Tekniska Högskolas program bildproduktion på som under
en kurs arbetat med att tillföra besökarna något oväntat
och annorlunda under sitt besök på museet och i utställningen. längst ner på museet kan du ta del av deras interaktiva installation id:entity som utgår från kollektiva och
individuella identiteter.
Utställningen Songlines for a New Atlas arbetar inte med
territorier eller konventionella kartor som en representation
av världen, utan med personliga vandringar för en ny atlas. I
konstens världar kan man förflytta sig utan pass eller visum.
Inspiration kan hämtas i konsthistorien, t ex från surrealisternas
världskarta från 1929 där en okänd konstnär tecknat de
mest humanistiska länderna större än i vanliga kartböcker
och dessutom tagit bort andra länder helt. Yves Klein målade
hela jordklotet i samma blåa färg och tog därmed bort alla
gränser, inte bara mellan länder, utan också mellan hav och
land.
Konstnärerna i utställningen kan sägas beskriva geografin
ungefär som ursprungsbefolkningen i Australien gjort. De
sjöng namnen på allt som korsade deras väg och på så sätt
blev världen till. En sånglinje kan också kallas ett drömspår.
Genom att upprepa sångens ord kunde andra finna vägen
till vattenhålet eller klippan. En särskild rytm och melodi
gjorde att man kunde navigera över långa sträckor och
genom olika språkgrupper. Konstnärerna i Songlines For A

New Atlas skapar sina egna sånglinjer och kartor, någonstans
mellan poesi och politik. De berättar bakåt och framåt i
tiden och komponerar om gränserna till något mellanmänskligt. De är kartritare som kartlägger och luckrar upp
gränserna mellan synligt och osynligt. De desorienterar
oss, eller förändrar vår blick på platser och människor.
I konstens värld kan man omskapa världen och öppna och
stänga gränser som man vill och våga sig ut i det okända.
Är världens alla kartor inte fiktiva, fast på olika sätt?
Torun Ekstrand

Bani Abidi
Bani Abidis underfundiga och ofta absurda verk är inspirerade av vardagslivet, kulturen och politiken i Pakistan, ett
land som oupphörligen fallerar. Ett urval av utställningar inkluderar An Unforeseen Situation på Dallas Contemporary
(kommande), samt medverkan på åttonde Berlinbiennalen;
dOCUMENTA (13); Garden of Ideas, Aga Khan Museum,
Toronto (2014); He said a storm was coming, Kunstverein,
Arnsberg (2014); 2nd CAFAM Biennial, Beijing (2014);
Then it was moulded anew, Experimenter Gallery, Kolkata
(2012) och Bani Abidi Baltic Center for Contemporary
Art, Newcastle, UK (2011). Hon utexaminerades med en
BFA från National College of Arts i Lahore, Pakistan, 1994
och med en MFA från School of the Art Institute of Chicago
1999. 2011-2012 var hon mottagare av det prestigefulla
DAAD Berliner Künstlerprogramm. Abidi är född 1971
och bor och arbetar i Berlin och Karachi.
The Distance from here
Video 12 min.
Videon The Distance from here / Avståndet härifrån fångar en
fiktiv dag på migrationskontoret. Vi ser en tjänsteman som
ställer i ordning sitt bord, utspridda vakter och människor
som köar, avgränsade med tjocka gula linjer, med sina
dokument. Verket ifrågasätter våra idéer om nationalitet,

Bani Abidi
The Distance from here
Avståndet härifrån
Video still

förhållandet mellan makt och kontroll, sanning i relation
till fiktion, och väntans tema.
Videon The Distance from here handlar om människor som
är på väg någon annanstans. Genom en serie bildrutor,
berättelser och gester byggs en organism av förberedelser,
oro och förväntan upp.

Meira Ahmemulic
Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i
Meira Ahmemulics arbeten. I flera verk har hon intresserat sig
för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras
barn och barnbarn kallas andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om
hur svårt det är att ”bli svensk”. Hur samhällets intolerans
också mot språkliga misstag påverkar synen på människor
med invandrarbakgrund berörs såväl i texter som i arbeten.
Meira arbetar ofta med installationer som inkluderar essäfilmer, texter och objekt.
Meira är också verksam som författare och har publicerat
flertal essäer bland annat i tidskrifterna Ord&Bild och
Glänta samt boken City of Names (Glänta). Hon har haft
utställningar i Berlin, Köpenhamn, Helsingfors och Göteborg.

Ett språk måste vinna
Video
12.30 min, 2016
En gång blev jag inbjuden att läsa på en festival. Temat i vid
bemärkelse var erfarenheter av migration. Min text handlade om mammas och pappas liv i Sverige, om hur de har
slitit ut sig på olika låglöne- och svartjobb och är utblottade
och sjuka. Så snart jag steg in i lokalen ångrade jag att jag
kommit dit. Jag hittade en ledig stol, satt så stilla jag kunde.
Försökte komma på skäl till att stanna kvar. Efter en stund
hörde jag moderatorn uttala mitt namn fel och visste att jag
borde ha gått därifrån. Han pekade på mig innan jag hann
gå – jag var den enda mörkhåriga personen i rummet. Jag
rörde mig sakta mellan stolarna tills jag stod framför dem.
En kvinna log vänligt och nickade att jag skulle börja.
För första gången vändes tvivlet från mig själv och texten
jag skulle läsa till det vita rum som omgav mig. Istället för
att skaka och darra på rösten, som jag brukar, spottade jag
orden i ansiktet på dem. Tittade upp då och då för att se
om de var kvar. De borde ha gått därifrån, jag hoppades att
de skulle göra det. Istället lyssnade de koncentrerat. Senare
insåg jag att jag hade talat till dem på deras språk och att
det gjort mig mer till deras än min egen.
På skolan där jag går i högstadiet har tre av mer än trehundra
elever svenskt påbrå. På rasterna talar eleverna engelska med
varandra. En av lärarna förklarar att många av eleverna har

Meira Ahmemulic
Ett språk måste vinna
Video
12.30 min
2016

gått över till att prata engelska, eftersom de upplever att
de då inte döms utifrån sina brister i språket. Vilket sker
om de pratar svenska. Redan från början får de klart för sig
att de måste underkasta sig ett språk som ständigt kommer
vändas mot dem. Samtidigt som det omfattar och avgör deras liv. De har ingen makt över orden de uttalar och får inte
känna att de behärskar språket. Språket härskar över dem.
Att bryta på svenska innebär att på förhand bli betraktad
som brottsling som bryter även andra lagar. Hur finna sig
tillrätta, bli bekväm i ett språk som dömer en? Ett språk
som sätter sig över dem som talar det?
I det svenska används språket, hur man talar, för att avgöra
vilket värde en människa har. Med och i språket dras gränser
mellan dem som definieras som svenskar och ”resten”. ”God
svenska” visar att man är en bra människa med skarpt
intellekt och hög moral. Därför krävs språklig perfektion.
Att kunna svenska räcker inte.
Man brukar säga att människor talar sanning, medan språk
ljuger. Språket förmedlar sällan det man vill ha sagt till fullo
– det man i själva verket menar är ofta utom räckhåll. I det
som brukade kallas serbokroatiska är ord ”vägvisare” som
pekar mot betydelser. Att tala svenska är en ansträngning,
det är att vara sysselsatt med att minimera, beräkna och
läsa avstånd, mellan det som ska sägas och de ord som finns
att tillgå. Att hitta beteckningar med lagom distans till det
som menas. Det är ett kompromissande med mening som

gör de svenska mellanrummen mer sanningsenliga än de
svenska orden.
Jag är uppväxt i Gårdsten i Angered. Ganska snart förstod
jag att det förväntades av mig att jag skulle ta mig därifrån,
att jag borde göra det för att ha en ”framtid”. Samtidigt var
det tydligt att gränsen mellan Angered och Göteborg var
stängd. Och att den gränsen var språket.
I lågstadiet på Römosseskolan blev jag placerad i ”svenska
två” för barn med sämre svenskkunskaper. Trots att jag är
född i Sverige. Skolan lärde mig att serbokroatiska inte
var lika viktigt och värdefullt som svenska och att mitt så
kallade ”modersmål” eller ”hemspråk” kom i andra hand.
Hemspråksundervisningen handlade om att lära mig att
jag var annorlunda och hade en annan kultur. ”Detta är
ditt språk, vem är du om du inte kan ditt modersmål och
vet varifrån du kommer?” frågade min pappa och läraren
retoriskt när jag och min syster försökte slippa undervisningen. I flera år var det bara jag och hon på lektionerna.
Inte förrän på högstadiet uppskattade jag eftermiddagarna
med hemspråksundervisningen. Men slutade gå dit när
elever som kom från kriget i före detta Jugoslavien började
i gruppen, eftersom jag skämdes över hur lite jag kunde.
Mina föräldrar är arbetskraftsinvandrare från före detta
Jugoslavien. Under krigen, då människor på flykt därifrån
sökte sig till Sverige, gick vi från att ses som billig arbets-

kraft till att bli snyltare och kriminella och vårt språk från
att vara värdelöst till att betraktas som barbariskt. Plötsligt
hade vi blivit ”för många”. Att vara från Balkan blev lika
med att vara outbildad, okultiverad och våldsbenägen. Det
bekräftades av det hårda, främmande språket.
Mitt andra språk, svenska, som blev mitt första är det
jag kan bäst. Ändå betraktas jag som en inkräktare i det.
Svenskan tränger bort alla som inte är dess ”egna”. Och
definierar min kropp som ”oäkta”. I och av det språk som
format mig blir jag dagligen utlämnad, utpekad, påmind
om att jag egentligen inte hör hemma, varken i svenskan
eller i Sverige. Svenskans avståndstagande förlamar mitt tal
och hindrar mig från att tänka. Trots att jag inte kan det
lika bra tänker (och känner) jag hellre på engelska. Precis
som eleverna på Gårdstensskolan upplever jag att det är
mer fördomsfritt och tillåtande. Detta främmande språk,
motsätter sig inte min smärta och skepsis. Det är likgiltigt,
men till skillnad från svenskan lyssnar eller avlyssnar det
inte, och låter mig vara i fred, närma mig orden som mina
egna.
I Hammarkullen på Folkets hus lyssnade jag på en urbansociolog som föreläste om det fria skolvalet och hur det
har försämrat svenska skolbarns studieresultat – ett av flera
tecken på att Göteborg är en stad som glider isär och att
Angered är på drift bort från samhället. Han sa att vi har
en politik som skapar vinnare och förlorare och pekade på

statistik som visar att barn och unga i miljonprogrammens
förorter går i skolor som liksom områdena de ligger i är
socialt utarmade. Han menade bara väl när han pekade ut
barnen och deras föräldrar som ”förlorare” – i ansiktet på
förlorarna som var hans publik.
På festivalen inför främmande, vita människor, utan erfarenhet av den verklighet texten beskriver, vände jag in och
ut på mammas och pappas liv, tillrättalade besvikelser och
sorger som de upplevt i Sverige för att andra ska betrakta,
roas av och skratta åt dem. Jag hade velat att de som lyssnade
vände in och ut på sig själva, använde sina röster, armar och
ben, för att det jag sa aldrig skulle behöva upprepas, uttalas.
Istället såg jag att de blev ”tagna” och njöt av att känna.
Skuld? Sympati? För mig, mamma, pappa, andra invandrare,
migranter och deras ungar? Som om det i sig skulle vara
en handling som betyder något. Som om deras så kallade
insikt eller förvandling skulle göra skillnad. Samtidigt fick
jag en kick av att vittna inför dem, genom att lyssna fick
de mig att tro att mina ord, eller ord överhuvudtaget, kan
åstadkomma förändring.
Hemspråket pratar jag ”över rumpan”, halvdant. För att jag
ska kunna kalla mig jugoslav, montenegrin, serb, bosnier etc
är språket avgörande. Lojalitet med ”ursprunget” mäts i första
hand utifrån hur väl man kan hemspråket. Därför måste
det förbli intakt, vara felfritt och komma först. Att förråda
det är att ta avstånd från sin kultur och historia. Att liksom

samhället i övrigt se det som mindre värdefullt än svenskan
och det svenska. Ofta ställs språken mot varandra. Brister i
ettdera språket tolkas som att man valt sida. Därför måste
ett språk vinna och det andra förlora.
Mitt hemspråk, som inte längre finns, bär på en misstro
mot allt. Framförallt mot sig självt. Kanske för att de krig
som först utspelade sig i språket nu formar det. När de före
detta jugoslaverna delade upp sig själva och sitt land i flera
länder använde de språket för att skapa olikhet och legitimera de nya gränserna. Det före detta språket ger mig
precis som svenskan blodsmak. Det finns krig i det. Att ta
det i munnen är att bli delaktig. Om man låter bli förgiftar
det allt man säger och gör.
Samtidigt är det i – och med – språket som kriget ibland
kan hållas på avstånd.
Jag har i viss mån korsat gränsen som omger förorten och
har på det sättet ”lyckats”. Ändå handlar allt jag gör om
att säkra avståndet till området där jag vuxit upp. För min
egen och min sons skull tillåter jag inte mig själv att längta,
varken till Angered eller före detta Jugoslavien, för att inte
hamna där igen och definieras som förlorare.

Walking
en serie teckningar
2004- pågående
Vid krigsutbrottet bodde större delen av vår familj i Jugoslavien. Kriget splittrade oss, många fick börja om på nya
platser och språk. Efter besök och promenader i olika
europeiska och amerikanska städer där mina släktingar bor
eller har bott har jag i mer än tio år skrivit ordet ”walking”.
Jag började i Istanbul dit min moster och några av mina
kusiner flydde strax innan belägringen av Sarajevo. De blev
kvar eftersom Sverige stängt sina gränser för exjugoslaviska
flyktingar från före detta Jugoslavien och det dröjde innan
min mamma lyckades låna pengar och hjälpa dem att ta
sig till Norge, Istanbul, Amsterdam, Berlin, Göteborg, Oslo,
Köpenhamn, New York etc, Oavsett stad har det tagit tid
för många att återta kontrollen över sina liv. De flesta har
fått det bättre. Andra har fått det sämre. För många är det
fortfarande ovisst om de är vinnare eller förlorare.

N a d i a K a a b i -L i n k e
Nadia Kaabi-Linke är en rysk-tunisisk konstnär född
i Tunis 1978. Hon studerade vid konsthögskolan i Tunis
(1999) innan hon disputerade som fil. dr. vid Sorbonne i
Paris (2008). Hennes installationer, objekt och bildarbeten
är intimt förknippade med urbana kontexter, sammanvävda
med identiteter som skapats genom geografi och politik.
No One Harms Me Unpunished
Ingen Skadar Mig Ostraffat
Stål, tistlar och mässing, 2012
Det var en gång, berättar en skotsk legend, en grupp
vikingar som, under en mörk och dimmig natt, smög sig
in i en stad för att plundra. Vakten slumrade och det fanns
inget hinder för inkräktarna. Så plötsligt klev en viking med
bar fot på en tistel, vilket fick honom att skrika till. Tisteln
gick sönder, men skriet hade väckt och varnat stadsborna
som sedan kunde driva överfallarna tillbaka. Det var med
denna historia som tisteln blev en symbol för skotska
regementen, rugbylag och konservativa brittiska herrklubbar.
Inför ”No one harms me... / Ingen skadar mig...”, min första
separatutställning i Indien, var jag intresserad av att hacka
de heroiska berättelserna bakom denna nationalmyt från

Nadia Kaabi-Linke
No one harms me unpunished
Ingen skadar mig ostraffat
stål, tistlar och mässing
2012 (detalj)

en kvinnas perspektiv. Jag ville dokumentera en situation
av förtryck och utnyttjande, vilket fortfarande är vanligt,
om än osynliggjort i modena samhällen, samtidigt som jag
anammade tisteln som en metafor för passivt motstånd.
Faces
32 Digitaltryck
25,8 x 22,8 cm, 2014
Faces/Ansikten gäckar oss med synlighetens diminutiva
gränser. När blir en individs personlighet synlig och när
och hur kan hon bli medvetet osynlig? Media, politik och
ideologi spelar kanske en stor roll i synlig- och osynliggörandet. Faces tar sitt ursprung i ett arkivfotografi som
visar en grupp sydafrikaner i exotiska munderingar. De är
samlade på ett sådant sätt att det inte går att urskilja
personernas individualiteter. All fokus låg på gruppen, för
det var gruppen som var tänkt som huvudattraktionen i
spektaklet Vildarnas Sydafrika på Greater Britain-utställningen i Earl’s Court.
Vi vill vända denna representation. Under det kommersiella
fotografiets barndom, kring 1900, var det fortfarande mycket
dyrt att framkalla negativ. Istället för att ta dyra individuella
porträtt var det vanligt att samla en hel familj på samma
bild, en bild som sedan kunde reproduceras ett antal gånger

så att varje medlem i familjen fick sin egen kopia. Efter
att ha förstått vad spektaklet Vildarnas Sydafrika handlade
om kände vi oss manade att göra detsamma. Vi behandlade
arkivfotografiet som en bild av en familj och skapade sedan
individuella porträtt av varje person i gruppen. Detta var ett
sätt att återbörda dem deras individuella karaktärer, som
tidigare varit förlorade när de var en del av helheten. Ju närmare vi kom varje person i gruppen, desto mer upptäckte
vi deras individuella personligheter och plötsligt förstod vi
hur märkliga deras krigiskt befjädrade dräkter framstod enbart kostymer som dolde verkligheten.
Diamil Kamanger & Kalle Hamm
Dzamil Kamanger, Helsingfors, Finland , föddes 1948 i
Mariwan, Iran. Han är iransk kurd och bosatt i Helsingfors
sedan 1994. Han studerade keramik vid Universitetet i
Kermanshah och tog sin Magisterexamen 1973. Traditionella
iranska hantverkstekniker används i hans konst som uppehåller sig kring den personliga erfarenheten av att vara flykting.
Han har samarbetat med Kalle Hamm sedan 1999.
Kalle Hamm, Helsingfors, Finland, föddes 1969 i Rauma,
Finland. Han tog sin examen vid Lahti Fine Art Institute
1994 och fortsatte sedan med en Magisterexamen 2002
vid University of the Art and Industrial Design i Helsingfors. Hans arbete utforskar kulturella möten och deras
inverkan på historiska och samtida kontexter.

Dzamil Kamanger och Kalle Hamm har samarbetat sedan
1999. Deras gemensamma websida: www.beelsebub.org
Dzamil Kamanger
My Passports-series
Dzamil Kamangers verk kombinerar traditionella centralasiatiska hantverkstekniker med modern tematik. Han
använder en traditionell kurdisk pärlstickningsteknik för att
tillverka omslag till pass. Serien ”Mina pass” innefattar alla de
sex pass som Kamanger har haft under sitt liv: iranskt, ”alien”
(som statslös), ett resedokument från EU, finskt, lettiskt och
ukrainskt. De två senaste gjordes under hans konstinterventioner i Riga och Kiev.
Dzamil Kamanger och Kalle Hamm
Working in Public Space-series
Dzamil Kamanger har gjort ett antal konstinterventioner
med sin pärlstickning i offentliga miljöer. Platserna är noggrant utvalda och det finns alltid ett samband mellan vad han
gör och platsen. Interventionerna är planerade i samarbete
med Kalle Hamm. De dokumenteras sedan med fotografi
och video och dokumentationen installeras senare på konstinstitutioner. De senaste hölls i Škofja Loka (Slovenien) och
Berlin (Tyskland).

Dzamil Kamanger & Kalle Hamm
Working in Public Space (series)
Arbete i offentliga rummet (serie)
video still

Kamanger påbörjade sina interventioner i de offentliga rummen 2009. De kommenterar immigranters arbetsförhållanden och hänvisar till problem som är kopplade
till specifika platser, staden och staten. Motiven till pärlbroderierna väljs också omsorgsfullt. Vid Tiberns flodbankar i Rom, ett ställe där papperslösa samlas, har han gjort
ett visum för medlemmarna i sin iranska familj. I Patereifängelset i Tallinn möter han åter de egna minnena från
det förflutna när han gjorde hantverk som krigsfånge i Irak.
Genom att göra ett iranskt visum vid Plaza de las Tres Culturas
(Tre Kulturers Torg) i Mexico City, visar han solidaritet för
alla som kämpar för ett friare samhälle.

Karel Koplimets
Karel Koplimets (f. 1986) bor och verkar i Tallinn och har
en MA i fotografi från Estonian Academy of Arts (2013).
Han är, tillsammans med Sigrid Viir och Taaniel Raudsepp, medlem i konstnärskollektivet Visible Solutions LLC
och har medverkat i rad utställningar i Estland och internationellt. Nyligen var han representerad i Bucharest
Biennale 7 i Rumänien (2016) och utställningarna Adrift
på OCAT Shenzhen, Kina (2016), reGeneration³ i Lausanne,
Schweiz (2015), Society Acts - The Moderna Exhibition i
Malmö (2014) och utställningen med de nominerade till
Köler Prize 2014 i Tallinn, Estland.

Case No 11. TALSINKI
Fallstudie nr 11. TALSINKI
Verket som förkroppsligar två tätt sammanvävda delar. Den
första delen studerar estniska arbetspendlare som arbetar
i Finland men som fortsätter att leva i Estland eller har
någon annan anknytning till hemlandet, något som kräver
ständiga resor mellan Tallinn och Helsingfors. Den andra
delen tittar på finländska resenärer som bär hem enorma
mängder billig sprit och andra varor med sig hem. Olika
källor uppger att det finns 15 000 korttidsmigranter som
arbetar i Finland, inofficiella källor sätter siffran än högre.
Det finns också statistik som uppger att finländare gör 2,5
miljoner resor till Estland varje år och att 80 % av resenärerna tar med sig sprit tillbaka.
Efter 2000-talet har det skett en stor förändring, speciellt i
samband med den ekonomiska krisen. Varje år ökar antalet
ester som kommer till Finland i jakt på jobb. Samtidigt lockar
låga priser, och särskilt billig sprit, ett stort antal finländska
turister till Estland. Detta fenomen skulle också kunna
beskrivas som en typ av ekonomiskt utbyte. Den finländska
byggsektorn är beroende av estniska byggnadsarbetare och
finländska turister stimulerar den estniska ekonomin genom
att betala punktskatt.

Karel Koplimets
Case No 11. TALSINKI
Fallstudie nr 11 TALSINKI

Då inget av allt detta vore möjligt om det inte vore för
färjetrafiken, är det centrala verket en bild av ett fartyg.
Den andra delen av verket innehåller en videoinstallation
som består av två projektioner. Den första videon visar
estniska arbetare som stiger av skeppet genom gångvägar
i terminal D i Tallinns hamn och i den andra videon ser vi
finländska turister som bär varor och sprit genom västra
terminalen i Helsingfors hamn.

M a l e n e M at h i a s s o n
Malene Mathiasson föddes 1983 och bor för närvarande
på södra Själlands landsbyggd. Hon har en MFA (2015)
i Konst samt i Konstteori och Kommunikation från Det
Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn.
Mathiasson intresserar sig för strukturer, system, oordning
och tillfälligheter och hur dessa uppfattas och konceptualiseras genom associationer, definitioner, anknytningar
och orsakssammanband. Hon är speciellt intresserad av
tankemässiga motsatser och tendenser och den odefinierade
gränsen mellan begreppen ordning, oordning och kaos i deras gränslösa relation.

Malene Mathiasson
Ur serien Self_organization
2014/15
collage

Ju mera något är anpassat till tillfälligheter, desto mera ökar
sannolikheten för utveckling. Detta förstärks om det dessutom finns ”strukturstörningar” som är kapabla att bibehålla
sig själva i en instabil transparens och stabilisera slumpmässigheten.
Kartornas visuella kultur (prickar för städer, vägar, gränser)
är som mönster, vilket behandlar naturen likt något slumpmässigt i förhållande till framodlade överlevnadsmönster.
En systemkrasch är resultatet av ackumulerade interaktioner
och beroenden, adapteringar och energi, som omfördelas
mellan system. Dessa mönstersystem av natur och kultur
kan framstå som motsättningar som skapar en balans och
en spänning genom att undanhålla förlängning, men också
som något som sprider oordning på jakt efter slumpen.
När mönstersystem krockar sker en utspädning av koncentrationen. Amputerade, övertäckta eller suddiga betydelser,
där den visuella informationens avlägsnade kontexter är en
teknik för att visa något annat, med rester av strukturer
eller anknytningar. Det är ett sätt att stimulera relationen
mellan slumpmässighet och nödvändighet, som ett koncept
som belyser kraften i det generella och det singulära. ”Logiken”
är att visa något genom att dölja något och dölja något genom
att visa något. Metoden kan beskrivas som en katalysator
för något som är ”mittemellan”. Bilderna är fragmenterade,

men fortfarande sammanhängande, bilderna är inte helt
förstörda, men heller inte intakta. Hålen visar sig genom
att avlägsnas. Det kan verka obegripligt att veta vad som
gäckar i det överexponerade, i det icke fördolda.

L i n da P e r s s o n
Linda Persson är en konstnär baserad i London och Stockholm.
Hennes konstnärskap fokuserar på frågor runt sådant som
är historiskt förskjutet, håller på att försvinna, eller kanske
rent av redan är utdött, såsom vissa språk eller teknologier.
Det är komplexiteten av vår omgivning som utforskas
genom en mängd olika material och metoder t.ex. skulptur,
textil, 16mm film, HD-teknik, fotografi och ljud.
Mellan 2008-2014 arbetade Linda mycket med Samisk
kultur och landskap i samarbete med Ricklundgården,
Vilhelmina, Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok med stöd från
Konstnärsnämnden, Längmanska Kulturfonden och KKnord.
2011-12 tilldelades Linda ett konstnärligt forskningsstipendium, Mejan Residens vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon har en MFA i skulptur och ljud
från Southampton University (UK). 2015 erhöll hon AIDF
UK/IMA gallery utvecklingsstöd för sitt forsknings-/
filmarbete i Australien. Kommande utställningar 2016 är
O/O/O Kunsthal44 (DK), Rogaland Kunstsenter (NO)och
amongst us med Laure Provoust, Luzern (CH).

Gränsland
digitala fotografier, Gicléetryck på 330gsm Somerset arkivpapper, 2016
Serien Gränsland belyser relationen mellan mobilitet,
landskap, gränser och frihet. Gränslandsporträtten är en
fiktiv beskrivning av temporära besök till dessa platser där
människans brist av empati till naturen och berättigande av
platsen synliggörs. Jag ville använda mig av just porträtt, då
porträtt till del representerar makthavare i försköning. Här
blir det en form att ifrågasätta historieskrivningen genom
gesten av vår kollektiva vårdslöshet. Skräpet fastnar i
staketet längs gränsen av Nordkap, den sista anhalten innan
Nordpolen, som en sorts spegling av vad som varit och vad
som komma ske.
Som del av det Samiska projektet Nuortabealli, besökte jag
orter, landskap i periferin både som ett undersökande och
en närvarande process på plats, men också för att sätta den
egna kroppen i rörelse för att lyfta idéer om privilegium
som vit och medelklass. Luleå-Haparanda-Tornio-KemiRovaniemi-Karigasniemi-Karasjok-Honningsvøg-Nordkap.
Gränsland 5: Familjen Elkelä, Finland, (våtservett),
Nordkap
Gränsland, referens platsen

Linda Persson
Norkap Overview

B i ta R a z av i
Bita Razavi föddes 1983 i Teheran där hon tog en kandidatexamen i Musik från Konsthögskolan i Teheran. Hon bor
och arbetar i Helsingfors och Metsakivi, Estland. Bita
Razavi har en Magisterexamen i bildkonst från Bildkonstakademin i Helsingfors.
Sociopolitiska observationer är idag det grundläggande
elementet i Razavis senaste praktik. Dialektiken mellan
att ta det personliga till den offentliga sfären och omöjligheten att, på grund av lagar och socialt tryck, skapa total
exponering har gett en hemlig och ljusskygg karaktär till de
flesta av hennes verk.
Razavi har ställt ut på Tehran Museum of Contemporary
Art, 1st Trondheim Biennial, XV Biennale de la Méditerranée,
Thessaloniki, Helsinki Photography Biennale, Helsinki
Design Museum, videobrasil, SESC Pompeia, Cité international des Arts, Göteborgs Internationella Konstbiennal
och National Art Museum of Ukraine.

Bita Razavi
Same Song, New Songline (2016)
Samma sång, nytt spår av sång (2016)

Same Song, New Songline (2016)
Ljudinstallation, varierande dimensioner. Tapet, same song
(konstnärens samling av Säkkijärven polkka), new songline
(karta av Viipuri tryckt på duraclearfilm), två vanliga högtalare, två högtalare för riktat ljud.
”Same Song, New Songline” är en ljudinstallation som
består av två ljudverk. Den första är en kombination av
treklanger i slumpmässiga tonhöjder och den andra konstnärens samling av olika versioner av den gamla finska låten
Säkkijärven polkka. Musikstycket är ett av de mest tolkade
och inspelade i Finland. Den är så populär att den kan kallas
för Finlands nationalsång.
Den finska armén upptäckte, enligt en legend från fortsättningskriget, att de retirerande sovjetsstyrkorna hade
spridit ut fjärrstyrda minor runt omkring i den återtagna
staden Viborg. Dessa minor var apterade för att explodera
när ett treklangsackord spelades på den radiofrekvens de var
inställda på. När den finska armén förstod systemet, tog de
en mobil radiosändare till Viborg och störde ut de sovjetiska
signalerna med Säkkijärven polkka. De spelade sången utan
uppehåll från augusti 1941 till 2 februari 1942, uppskattningsvis 1500 gånger.
Projektet är baserat på Société Anonyme Ahlqvists efterforskningar 2011-2012 om radiopropaganda och ljudkrigsföring i det nordiska/baltiska området.
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