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Sonja Nilsson, Peter Hagdahl, Noemi Sjöberg, Peter 

Kruse, Sebastian Stumpf

Varseblivning, rum, rymd, ögonblick, verklighet och 

overklighet. Mystiska eller förvirrande rörelser, 

fragmentariska berättelser och rumsliga förskjutningar av 

det vi kallar verkligheten.



Berätta lite om tillkomsten av det verk som är med i 

utställningen.

När jag arbetade med min video ”Mongolia”, reste vi i 

bil en hel natt. Stäppen var som ett stort ödelandskap 

och vi hade redan kört vilse en gång. Vi var tvungna att 

Det var sent och alla i bilen var berusade och sov. Av 

försiktighetsskäl höll jag mig vaken och koncentrerade 

mig på att med blicken följa marken som lystes upp av 

bilens strålkastare. När vi äntligen kom fram och bilen 

stannade, verkade det under en kort stund som om 

allt omkring mig fortsatte att röra sig. I detta ögonblick 

väcktes min medvetenhet om vad en rörelse kan bestå 

av. Avsikten med min installation är att framkalla en 

sådan upplevelse hos åskådaren, och väcka medvetenhet 

kring rörelsens fenomen. 

Pe te r  Hagdah l

Velocity, Clouds and Bubbles (Floating), 2009

Dynamisk skulptur, ballong, helium, cellplast, 

alumiminium, microcontroller

Velocity, Clouds and Bubbles (Methanol 

Transformation), 2009

Dynamisk skulptur, methanol, bränslecell, 

videomottagare, cellplast, alumiminium

Peter Hagdahl är född 1956 i Stockholm och utbildad 

i Göteborg. Han bor i och verkar från Stockholm. 1999 

blev Peter Hagdahl den första professorn i nya media vid 

Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2006 är han 

konstnärlig ledare för Mejan Labs, en plattform inriktad 

Noemi S jöber g

En Mouvement, 2007

Video, installation

Installationen är gjord för en person åt gången.

Noemi Sjöberg föddes i Madrid 1978, hennes far är svensk 

och hennes mor spansk. Hon växte upp i Paris och bor 

numera i Barcelona. Förutom sitt eget konstnärskap arbetar 

Noemi Sjöberg som workshopledare för konststuderande 

Metrònom Lab. Hennes verk kretsar kring frågan ”vad är 

utforskar hon gränserna för varseblivningen och dess 

förvrängningar, samtidigt som hon manipulerar åskådarens 

omgivning och får oss att tvivla på våra sinnen.

Vad inspirerar dig? Varifrån får du din energi?

Jag får energi och inspiration av att leva och observera 

vad jag upplever och genomlever.

 

konstnärskap?

Utgångspunkten för mitt arbete är verkligheten och i 

momentum som jag söker uppnå och fånga, är det som 

två tillstånd, där mina övertygelser utsätts för risker och 

sätt att bli varse en och samma sak. När jag når gränsen 

mellan olika möjligheter erfar jag en stark känsla av frihet.



på experimentell i konst bl.a. i inom fältet digitala media. 

Mejan Labs är en självständig förlängning av Kungl. 

Konsthögskolan, och är en plats som kombinerar utbildning, 

forskning, experiment och utställning. Under de senaste 15 

åren har han arbetat med den nya informationsteknologins 

konstnärliga möjligheter. Hagdahl är fascinerad av att 

försöka skapa rörliga och föränderliga konstverk som kan 

tillstånd.

Vad inspirerar dig? Varifrån får du din energi?

hand har jag förstått att det för mig är avgörande att 

verkligen göra varje del i mitt verk själv. Varje nytt verk 

är en process där jag lär mig enormt mycket – som att 

programmera om ett datorprogram, bygga en bränslecell 

eller förstå mer om systemekologi. 

konstnärskap? 

Ett motiv eller förhållningssätt som jag återkommer till 

påverkar varandra. Mina verk är ett slags modeller där 

jag försöker simulera det oändligt komplexa system som 

är verkligheten.

Berätta lite om tillkomsten till de verk som är med i 

utställningen.

De verk jag visar här är två reaktiva skulpturer som 

just är ett slags modeller av komplexa system. Den ena 

har jag byggt som en kemisk elektrisk förvandling från 

metanol till en rörlig bild. Jag hade länge intresserat mig 

för bränsleceller. Jag ville bygga en liten bränslecell som 

en koncentrerad bild av energiproduktion som hela 

vårt samhälle vilar på. Det andra verket började i att jag 

blev fascinerad av tyngdlösheten i några heliumballonger 

på Gröna Lund. I verket ville jag återskapa den känslan 

där ballongens lätthet när som helst kan punkteras av 

luftpistolen.

Son ja  N i l s son 

Utan titel, 2007

Draperier, schackspel, ljusteknik, mm.

Sonja Nilsson är född 1977 i Veberöd. 2001 examinerades 

hon från Konsthögskolan Valand, innan dess har hon 

även gått på Hässleholms konstskola och Konstskolan i 

Kristianstad. Hon bor och arbetar i Kreuzberg i Berlin och 

om somrarna i Ljusdal.  I hennes arbeten använder hon sig 

ofta av överraskningsmoment där betraktaren blir placerad 

i centrum av verket. Under de senaste åren har hennes 

arbeten mestadels handlat om könsidentitetsfrågor. 

Vad inspirerar dig? Varifrån får du din energi?

fördjupa sig i olika ämnen med. Jag tycker också det 

scenerna ställs mot varandra på ett collageartat sätt, 

den ene är ”W R Mysteries of the Organism” av Dusan 

Makavejev och den andra ”War Is Menstrual Envy” av 

Nick Zedd



konstnärskap?

När jag gör illusoriska trick i mina arbeten är det för mig 

mest ett dramaturgiskt grepp att förföra betraktaren 

med. Det fantastiska med att använda illusoriska medel 

är att jag faktiskt med illusionen kan styra betraktarens 

verkligt. Att skapa en illusion är på sätt och vis att göra 

en bit verklighet - betraktarens verklighet.

Berätta lite om tillkomsten av de verk som är med i 

utställningen.

I arbetet som jag visar på utställningen visste jag 

från början att jag ville använda åttonde raden på 

schackbrädet, där bonden kan förvandlas till damen. Det 

är bara SÅ storslagen symbolik, från den begränsade 

bonden till den fria damen. Dock kände jag att det 

fattades något i den berättelsen om transformering. 

En mörk sida, en förgörande kraft, döden. Längtan till 

något nytt blir här också strävan att slippa vara kvar. 

Och på ett existentiellt plan tror jag ofta döden måste 

påminnelse om ens begränsade tid.

Pe te r  K r use

Händelse med dörr och bambukäpp, 2008

Trä, metall, el-motor.

Fyra vita skjortor på ett bord, 2003

Trä, metall, el-motor. 

Peter Kruse är född i Stockholm 1941 och är utbildad 

formgivning) i Göteborg. Han är bosatt i Göteborg och har 

sin verksamhet förlagd till Konstepidemin i samma stad. 

Peter Kruse arbetar uteslutande med tredimensionell form i 

rörelse - s.k. ”rörlig skulptur”.

Vad inspirerar dig? Varifrån får du din energi?

Arbete, arbete.

konstnärskap?

Allting är verkligt.

Berätta lite om tillkomsten av de verk som är med i 

utställningen.

Jag hade för några år sedan en återkommande dröm 

där jag hela tiden kom på avvägar därför att jag inte 

observerat den dörr som ledde direkt till målet. 

Det gjorde mig uppmärksam på just dörren som 

en intressant metafor. ”Händelse med dörr och 

bambukäpp” är en i en serie dörrar som jag arbetade 

med då. ”Fyra vita skjortor på ett bord” har bland 

allting annat funnits med mig i beståndsdelar, som idéer, 

material, objekt och så vidare. Vid en viss punkt lägger sig 

delarna på den plats där de skall vara.

Seba s t i an Stumpf

Träd (Bäume), 2008 

HD-videoprojektion med ljud. 32 min loop. 

Sebastian Stumpf är född 1980 i Würzburg, Tyskland. Han 

bor och arbetar i Leipzig. Sebastian Stumpf har studerat 

på Akademie der Bildenden Künste i Nürnberg, på École 

Nationale des Beaux-Arts i Lyon och på Hochschule 



miljöer.

Vad inspirerar dig? Varifrån får du din energi?

Upptäckta utrymmen är min utgångspunkt. Jag är 

intresserad av gränser, mellanrum och övergångar som 

gör mina interventioner i uppbyggda rum möjliga. Min 

energi eller motivation kommer från olika sammanhang, 

möten och erfarenheter. En viktig aspekt är den 

konkreta uppfattningen av arkitektur och den fysiska 

relationen mellan arkitekturen och den mänskliga 

kroppen. 

konstnärskap?

Mina senaste verk visas som projektioner. Projektioner 

har ingen yta och ändå är de väldigt närvarande. Genom 

och kan skapa uppfattningen att utställningsrummet 

backar in i bakgrunden. Mina videoinstallationer och 

även bildserierna, däremot, är alltid arrangerade så att 

bilderna tonas bort ser man bara väggytan och kan 

därför använda dessa intryck för att begripa den verkliga 

strukturen av det tomma utställningsrummet.

Berätta lite om tillkomsten av de verk som är med i 

utställningen.

Tokyo och Seul och består av 32 jämförbara tagningar 

föreställande små träd i olika urbana miljöer. I början av 

varje sekvens ser man ett träd, sedan går jag in i bilden 

och börjar klättra upp i trädet. Jag klättrar så högt jag 

kan utan att bryta av något viktigt. När jag inser att 

jag inte kan komma högre stannar jag. Några sekunder 

senare bleknar bilden bort. Nästa scen visas en liknande 

situation – i en annan tid i en annan stad. Övningen 

som princip är viktig för mig. Ständig övning kan göra en 

komplex serie rörelser (framför och bakom kameran) 

enkla. Jag fokuserar på spänningen mellan repetition 

och variation, mellan konstnärlig posering och autentisk 

rörelse. 
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