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Hur förändras konstnärliga praktiker i den pandemiska tillvaron? Vad 
kan vi lära av text- och bildkonsten här och nu?  

Curatorgruppen Muskot (Martin Ålund, Torbjörn Johansson, Clara 
Diesen och Jonas Ellerström) skickade en öppen inbjudan till 
konstnärer och poeter att redovisa sin verksamhet just nu, att ge 
exempel på hur isoleringens praktiska och psykiska problem kan 
vändas i en utåtriktad gest. Över 500 bidrag sändes in för 
bedömning, av dem visas 110 på Färgfabriken.  

- Jag tänkte spontant att det här är precis vad vi behöver nu; en 
enkel revolt mot detta extrema tillstånd, säger Joachim Granit, 
Färgfabrikens konstnärlige ledare. Utställningen blir för 



 

Konsthallen och curatorerna ett sätt att bryta isolering och 
upprätta kommunikation. 

- Den är också ett viktigt tidsdokument av en tid som på många sätt 
kan upplevas som främmande och obegriplig, menar Granit. Vi behöver 
se och uppleva igen på ett nytt försiktigt sätt. På detta vis bryts 
en mental karantän. 

I en tätbefolkad värld har begreppet isolering blivit centralt i och 
med Covid-19-pandemin. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i 
andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två 
personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa 
om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och 
försöka få livet att fungera ändå. 

Men en yrkesgrupp har erfarenhet av att arbeta i självvald 
isolering. Det är de fria konstnärerna, ofta anklagade för att leva 
i en luftbubbla eller ett elfenbenstorn men just genom att verka 
konstnärligt mer inriktade på att kommunicera med omvärlden än de 
flesta. 

- Responsen har varit enormt stor, då vi på kort varsel fick in 
mängd ansökningar av hög kvalitet, säger Jonas Ellerström från 
Muskot. Det har varit en ynnest att få dessa glimtar in i en rad 
olika konstnärliga processer, att få syn på ett tvärsnitt av den 
konstnärliga verksamhet som pågår, utan att stanna: det är fint och 
trösterikt. Det visar på en slags kreativ beredskap där ute. Men det 
är svårare att nå ut med sin konst nu - då hela samhället saktat av, 
och det här är en möjlighet att kommunicera trots de begränsningar 
som finns. 

 

Kan kunskap om hur en situation tolkas konstnärligt visa sig 
samhälleligt väsentlig på sätt som inte tidigare uppmärksammats? 
Enligt Muskot är det samlade resultatet ett lika kraftfullt som 
mångfasetterat ställningstagande - en genomlysning ur många vinklar 
av coronakrisen, som också talar om någonting essentiellt utöver och 
bortom krisen. 

Isolering kan vi klara av. Men ett tillstånd utan kommunikation är 
förödande. 

Med utgångspunkt i detta välkomnar Färgfabriken besökare (i enlighet 
med FHMs riktlinjer) efter en lång vår som inte liknat någon annan.  

Utställningen är ett samarbete mellan Färgfabriken och Muskot och 
stöds av Stockholm konst och Svenska Akademien. 
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Om curatorgruppen Muskot: 

Muskot startade våren 2020 och har som syfte att i utställningens 
och evenemangets form främja och tydliggöra tendenser i 
samtidskonsten och litteraturen, och att skapa kontaktytor mellan 
ord och bild.  

 


