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Konstutställningen Permanens är till-
baks. För sjätte gången har Akademiska 
Hus bjudit in konststuderande från lan-
dets konsthögskolor för att medverka i 
utställningen Permanens IV. Utställning-
en har kontinuerligt utvecklats sedan 
vi i mitten av 1990-talet började skissa 
på det som nu är Universitetsparken vid 
Campus Valla.

Nya stadsdelen Vallastaden och intillig-
gande universitetsområdet sammanstrålar 
i konstparken på Campus Valla. Parken, 
som vuxit fram sedan mitten av nittiotalet, 
har tillkommit tack vare en studenttävling 
som återkommande arrangerats av Akade-
miska Hus med bidrag från konststuderan-
de från landets olika konsthögskolor, idag 
ofta erkända konstnärer.

Tidigt visste vi att vi ville utforma parken 
på ett sätt som både stimulerar, inspirerar 
och väcker tankar. I samarbete med Sta-
tens konstråd valdes Elisabet Sagefors verk 
»Rakt upp och ner» ut som parkens första 
offentliga konstverk. Sagefors imponeran-
de stålpalissad kan sägas utgöra startskot-
tet för utvecklingen av Universitetsparken 

som konstupplevelse, tillsammans med 
verk av andra etablerade konstnärer.

På 2017 års konstutställning presenterar 
sex unga och lovande konstnärer från fem 
olika konsthögskolor runt om i Sverige 
sina verk. En symfoni av intryck utlovas 
när de utan självcensur ignorerar det 
omöjliga och utmanar oss med sitt mod 
och sina idéer. På följande sidor i denna 
broschyr presenterar 2017 års konstnärer 
sig själva och sina verk med egna ord. 

Vissa av de unga konstnärernas verk blir 
en permanent del av parkens konstsam-
ling, vilket är en av de bakomliggande 
tankarna med namnet Permanens, men 
också konstens beständighet. Permanens 
erbjuder plats för nytänkande samtidigt 
som den fungerar som en språngbräda 
mot ett konstnärligt yrkesliv, en viktig 
ambition och tanke med utställningarna i 
Universitetsparken. 

Välkommen till Permanens och till Uni-
versitetsparken – en ständigt växande 
upplevelse!
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HANNA HULTHÉN JOEL DANIELSSON

En smal stig, så kallad ”Desired Path” går 
genom parken mellan parkeringsplatsen 
och gymmet. Det sägs att så få som 15 
personer räcker för att en stig ska uppstå. 
Vi gör stigar på likartat vis som många 
andra arter, rådjur, grävlingar, råttor och 
vargar. Vi går, där det känns bäst, där det 
är lättast. Det är en liten men betydelsefull 
likhet mellan oss och dom andra, de vi 
kallar djur. 

Stigen är blockerad av en enorm sten, 
sådana som ibland trillar ner på vägar 
uppe bland bergen eller släpades fram av 

Mitt verk Hämnerskan kommer gestaltas 
genom en träskulptur i ek av en person 
som har självsex på en flygande matta. 
Där parken symboliserar en tid i livet där 
jag inte fick ett eget rum för min sexualitet 
och mattan en väg att inta det. Det är en 

Hämnerskan
A Synthetic Blockade of a 

Desired Path Between a Parking 
Lot and a Gym

inlandsisen. Den bär minnen från istiden, 
innan jorden gick in i den geologiska 
tidsåldern ”Holocene”, en tidsålder som vi 
enligt vissa forskar nu lämnat för att träda 
in i Antropocene, människans tidsålder. I 
de fallen är det något icke mänskligt som 
blockerar vägen. Något vi får finna oss i och 
anpassa oss efter. I detta fallet är stenen 
syntetisk och tillverkad i naturligt färgad 
plast. Det av människan skapade blockerar 
på så vis vägen för stigens trampare och 
tvingar hen att skapa nya vägar för att 
komma vidare.

fantasi som jag önskar mig tillbaka till 
som 14-åring. Att utforska den egna lusten 
med mig själv innan den mötte andras. 
Hämnerskan är del i ett utforskande i 
efterhand och en hämnd på tiden och på en 
bestulen lust.
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MARTINE FLOR

“It’s not just about buying a pool, it’s 
about creating a lifestyle to enjoy forever… 
Anticipation for the mornings to arrive 
and evenings to never end... It’s the feeling 
you get, sitting on the edge with your feet 
dangling, knowing your backyard oasis is a 
source for breathtaking experiences…”1

In the work “Mountain Pond (all that is 
solid melts into air)” Martine Flor has 
transformed a 5m pool shape by the same 
name, into a solid platform of steel and 
epoxy. What is it with this shape that 
makes it more nature-like than any other 
pool? Is the artificially constructed park 

1 Taken from pool ad, 
https://jonespools.com/about/why-buy-a-jones-pool/

Mountain Pond 
(All That is Solid Melts into Air)

nature? Flor wants to enhance this es-
tranging feeling that she sees born out of 
the antagonism between form and actual 
content, concepts of language and the 
living world - an utter arbitrariness, that 
could cut the ground from under your feet. 
Was language ever neutral, and nature ever 
natural? As the ultimate symbol of man’s 
conquest of nature, the pool represents 
both a capitalist dream of wealth and 
recreation as much as a need for domes-
tication and human hubris. Martine Flor 
invites you to try walking on water.

MELANIE WIKSELL

 I ett parallellt landskap, upp ur jorden 
framträder en fiktiv fornlämning med 
ritualistisk karaktär. Ett utsträckt minnes-
rum med fragmentariska avtryck av olika 
tidsepoker exponeras, sammanflätat av 
inre och yttre handlingar. Spår av gester 
som legat i glömska vittnar om en gåtfull 
plats, en gång övergiven, nu återfunnen. 
Verkets obestridliga dualism är det monu-
mentala och det kollapsade. Symboliken 

Dagbräckning

förutsätter anknytning till en äldre tids 
föreställningar om ritualer som förbere-
delser inför evigheten. I det dolda har det 
överlevt men med återupptäckten kommer 
det att långsamt förändras. 

Melanie Wiksell beskriver sitt arbete som 
en förening mellan organisk romantik och 
mystisk återhållsamhet, som reflekterar 
den nordiska miljön och dess natur.
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SANNA LAABAN

Avskiljare / Köstolpar / Röda-mattanhål-
lare / Pollare med rep / Personavisare[!] / 
Personbarriär / Köavskiljare

Märklig produkt har många namn.

Det verkar svårt att fastslå vad de ska 
kallas, lika svårt som att fastslå deras funk-
tion. Det kanske helt enkelt blir obekvämt?

För att bara vara tjusiga snören så har de 
stor makt över oss, för även om vi törs lyfta 
lite extra på foten och kliva över så vet vi 

Parkvakterna

att det helt enkelt inte är kutym (som är 
synonym till handlingsmönster). Handlar 
vi enligt våra gemensamma civiliserade 
mönster så väntar vi på auktoriserat klar-
tecken att få passera. 

Mina skulpturer har hoppat av sitt upp-
drag, de håller inte reda på vem som ska 
få vara var, men åtnjuter ändå respekten 
deras välbekanta uppenbarelser inger.

De är tre individer som går under namnen 
Parkvakt 1, Parkvakt 2 och Parkvakt 3. 

IDA IDAIDA

I echo while it all 
spiderclimbs and call 

I echo I am wooden holes

Träddelar söndersågade med motorsåg, 
härdade och svärtade med lågor har fören-
ats och smält samman med metallstänger, 
sladdar, kablar, kätting och gummi. Mute-
rade till bokstäverna H, O, L, L, O, W, N, E, 
S, S hänger de stympade trädgrenarna på 
en ställning i parken. 

Med vinkelslip, borrmaskin, gasolgas-
brännare, motorsåg och slägga har Idaida 

överfört sin kraft till verket som ekar tomt 
mot sin omgivning. Eller är det omgivning-
en som ekar tomt mot sitt verk? 

Hur som helst påminner det om ”hello, 
hello, hello, how low” i ”Smells like teen 
spirit” , det är genom sin ”spirit” eller sin 
ande som verket framhärdar och försöker 
tränga igenom. Det har landat i parken 
som ett stort överhängande frågetecken.

6 7



9

KONSTNÄRER KONSTNÄRER

Sid 3 /Joel Danielsson är född 1981 och nyligen 
utexaminerad från Masterprogrammet i Fri Konst 
på Valands Konsthögskola i Göteborg. Joel har 
tidigare ställt ut på bland annat Liljevalchs 
Konsthall, Göteborgs Konsthall och Venedig 
Biennalen. Hans arbete kretsar kring modernitet, 
konsumtion och miljö och tar ofta ett skulpturalt 
utryck. 

Sid 7 /Ida Idaida studerar på kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm. Han 
härstammar från släkten Moonblood 
som kommer från staden Airbag som låg 
på djupet av Mirror-Ocean. När staden 
dränktes flöt Ida upp till ytan genom att 
klamra sig fast vid en gren.

Sid 5 / Melanie Wiksell är född 1987 
och är nyutexaminerad från Umeå 
Konsthögskola, med en master i Fri 
konst. Hon har ställt ut både i Sverige 
och internationellt.  

Sid 6 / Sanna Laaban är född 1987 i Göteborg. 
Hon studerar master i Fri konst vid Konstfack 
i Stockholm. Hon tog även sin kandidat på 
Konstfack med utbyte på Parsons the New 
School i New York. Innan dess gick hon 
skulpturlinjen på Dômen Konstskola i Göteborg.  

Sid 4 / Martine Flor, born in 1989 in 
Trondheim, Norway, is currently a master 
student at Malmö Art Academy where 
she has been studying since 2013. 
She has previously studied in Heimo 
Zobernig’s class at the Art Academy of 
Vienna and Philosophy at the University 
of Bergen. 

Sid 2 / Hanna Hulthén, f. 1986 i 
Göteborg. Studerar på Konstfack 
kandidatprogram 2015-2018 och 
tidigare skulpturlinjen på Dômens 
konstskola i Göteborg.
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ÅRETS UTSTÄLLNING

ÖVRIGA VERK I PARKEN

Hanna Hulthén - Hämnerskan
Ida Idaida - I echo while it all spiderclimbs 
and call I echo I am wooden holes
Joel Danielsson - A Synthetic Blockade 
of a Desired Path Between a Parking Lot 
and a Gym
Martine Flor - Mountain Pond
Melanie Wiksell - Dagbräckning
Sanna Laaban - Parkvakterna
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Elisabet Sagefors - Rakt upp och ner 
(1999) 
Eva Lange - Den dansande dervischen 
(1989)
Torsten Renqvist - Handen (1974) 
Kicki Stenström - Fyrkant (1989)
Martin Karlsson - Gamla Valla 
Koloniområde. Ett levande monument 
(2003) 
Claes Hake - Spelet kan börja (2004)
Ebba Bolin - Permanent levitation (2007)
Mari Lagerquist - Cykelgenväg (2007)
Emma Lindahl - Gazebo (2007)
Malin Pettersson Öberg - Do you want to 
join us? (2007) 
Martin Sundvall - Martin Sundvall, f.1975 
(2007) 
Jacob Dahlgren - Fasaden på Hus Terra 
(2008) 
Hans Egede Scherer - Peter Can’t Dance 
(2009) 
Eliana Ivarsdotter Haddad - SKOLFS 
2009:2; Grundföreskrift; Förordning om 
kursplan för svenskundervisning för 
invandrare (2009) 
Daniel Andersson - Vacker dag (2009)
Anna Odell - Imagninär sanning I & II 
(2009) 
Cajsa von Zeipel - F-ble dimensions 
variable (2009) 
Danilo Stankovic - Häxan (2011) 
Tilda Lovell - Fauna (2010) 
Kristina Lindberg - Unwilling Sculpture 
(2011) 
Helene Piippo Larsson - Utsmyckning 
(2011) 
Carl Fredrik Hellström - Arbor Vitae: 
Livets träd (2011) 
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PRODUKTION

TEXT OCH FOTO

TRYCK

KIWI

AKADEMISKA HUS

Permanens 2017 är ett samarbete mellan Akademiska 
Hus och KiWi AB.

Hanna Hulthén, Ida Idaida, Joel Danielsson, 
Martine Flor, Melanie Wiksell, Sanna Laaban  

Respons Tryckeri

KiWi bildades 2004 av Martin Wickström och Ulf Kihlan-
der som ett privat alternativ till Statens konstråd, där de 
båda arbetat som projektledare. Företaget arbetar med 
en mängd olika konstprojekt för såväl offentliga institu-
tioner som privata företag. Se mer på kiwiab.se

Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta 
idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är ett 
av landets största fastighetsbolag och med fokus på 
universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara 
kunskapsmiljöer för hela människan. Genom nyskapande 
teknik, innovativa idéer och långsiktighet bidrar vi till 
ett klokare Sverige. Läs mer om oss och om kunskaps-
miljöer på akademiskahus.se






