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Abstraktion är ett formspråk som har 
använts inom många olika kulturer 
under olika tidpunkter i historien. I 
den muslimska världen finns en särskilt 
framträdande tradition av abstraktion. 
Som estetisk kategori användes den för 
första gången av det klassiska avantgardet 
i väst under det tidiga 1900-talet. I den 
formen är den intimt sammankopplad 
med sociala och politiska utopier, både 
materiella och andliga. Sedan dess har ett 
av abstraktionens främsta kännetecken 
varit självreflektion som konstnärlig 
och intellektuell metod; med många 
olika uttryck vid sidan av bildkonsten. 
Abstract Possible: The Stockholm 
Synergies gör oss uppmärksamma 
på, och omprövar, viktiga aspekter av 
abstraktionen såsom den manifesteras i 
den samtida konsten. I utställningen följs, 
undersöks och kompliceras tre tendenser 
som är tydliga i dagens konst: formell 
abstraktion, ekonomisk abstraktion och 
“tillbakadragande” (ab strahere är latin 
för att dra sig tillbaka). 

Varje tendens är löst förbunden med 
en av de tre platser där projektet äger 
rum i Stockholm: formell abstraktion 
(Tensta konsthall), ekonomisk 
abstraktion (auktionshuset Bukowskis) 

och tillbakadragandets strategier (i 
ett seminarierum på Centrum för 
modevetenskap, Stockholms universitet). 
Den formella abstraktionen innefattar 
måleri, skulptur, installation och video 
som bygger på abstrakta formspråk, 
främst geometrisk abstraktion som 
ofta pekar tillbaka på det klassiska 
avantgardets utveckling och ett för tiden 
helt nytt visuellt uttryck. Samtidigt 
innefattar abstraktionen ”utförande”, den 
blir en handling. 

Den ekonomiska abstraktionen 
berör konst och ekonomi och tar bland 
annat upp pengars genuint abstrakta 
värde. Genom att låta en del av 
Abstract Possible: The Stockholm 
Synergies äga rum på Bukowskis, 
är det möjligt att på ett konkret sätt 
peka ut och implicera ekonomiska 
kopplingar, och därigenom diskutera 
förändringar i förhållande till konstens 
finansiering. Till exempel förändringar på 
konstmarknaden där auktionshus, som 
utgör en andrahandsmarknad, allt mer 
rör sig mot förstahandsmarknaden, som 
traditionellt har varit galleriernas domän. 
Konstverken på Bukowskis är till salu till 
fasta priser och tack vare de deltagande 
konstnärernas generositet kommer medel 

Tensta konsthall till del. De medlen 
bekostar rapporten Contemporary Art 
and its Commercial Markets: A Report 
on Current Conditions and Future 
Scenarios, som publiceras i slutet av 
januari.

“Tillbakadragandet” refererar till 
den våg av konstnärsinitiativ som 
under de senaste femton åren valt att 
ställa sig vid sidan av det vi kan kalla 
“mainstream”, med syfte att skapa en 
högre grad av självbestämmande för 
konstnärerna. Universitetet i allmänhet, 
och seminarierummet i synnerhet, kan 
som konstnären och författaren Catherine 
M Lord hävdar i en text på Emily 
Roysdons affisch som visas på Centrum 
för modevetenskap, ses som ett exempel 
på “separerade rum” som tillåter en annan 
typ av kontakt och utbyte än i resten av 
samhället. På Centrum för modevetenskap 
kommer två konstverk under två års tid 
att “samleva” med studenter, personal och 
lärare i deras dagliga arbetsmiljö.

Abstract Possible är ett pågående 
forskningsprojekt som undersöker 
abstraktion och samtidskonst. Sedan 
2010 har projektet utvecklats på tre olika 
platser: Malmö konsthall, Museo Tamayo 
i Mexico City och White Space i Zürich. 

Nya versioner är planerade för Eastside 
Projects, Birmingham och Künstlerhaus 
Stuttgart. www.abstractpossible.org
Under de senaste femton åren har en 
mängd exempel på formell abstraktion, 
både geometrisk och expressiv, kunnat 
ses i utställningar, platsspecifika 
installationer, publikationer och andra 
typer av projekt. Den här sortens verk 
kan ofta kopplas till idéer om ren estetik, 
ultrasubjektivitet och särskilda visuella 
koder, som stil snarare än ideologi. Men 
utöver de många fall av konst och design 
idag, där geometrisk abstraktion blir en 
form av livsstilsmarkör, finns också de 
konstnärer som behandlar arvet från den 
modernistiska abstraktionen. Man gör 
det även formellt, men som ett resultat 
av högst specifika konstnärliga och 
ideologiska tankebanor. En av frågorna 
som väcks i Abstract Possible är hur det 
arvet kan hanteras utifrån en samtida 
infallsvinkel. 

Men abstraktion är mer än enbart 
en formell konstruktion. Begreppet 
abstraktion har, inom en marxistiskt 
tradition, diskuterats i förhållande till 
ett kapitalistiskt system. På senare tid 
har den typen av abstraktion expanderat 
och kommit att följa nya logiker inom 
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den postfordistiska/senkapitalistiska 
ekonomin. Arbetsförhållanden och 
produktionsvillkor är andra relevanta 
referenspunkter. Den samtida 
finansekonomins abstrakta karaktär har 
tagits upp av teoretikern Sven Lütticken, 
vars text Living with Abstraction rör sig 
mellan abstrakt konst och en allt mer 
abstraherad värld. Han diskuterar hur 
abstraktion är universellt tillämpad genom 
den kapitalistiska ekonomin och drar 
linjer mellan bland annat abstraktionen 
av sociala och ekonomiska tillstånd, och 
de mekanismer som gör kod av abstrakta 
koncept. Allt detta sker i en kultur och 
ekonomi där vi bokstavligen “lever under 
abstraktionen”, även om lågkonjukturer 
på senare tid har givit nya perspektiv 
på situationen. Om så är fallet, om 
abstraktionen är allestädes närvarande, 
då är den inte helt olik de parlamentariska 
demokratiernas öppenhetsideal. Vad 
är abstraktionens potential i ett sådant 
komplext fält?

Tillbakadragandet som strategi bland 
konstnärer och andra kulturproducenter 
är lätt att observera i dagens konstvärld. 
Den här typen av abstraktion är en 
medveten metod för att förändra och 
angripa konstområdet, ofta med avsikt 

att skapa platser som verkar för en högre 
grad av självbestämmande. Konstnärer 
idag verkar längta efter fristående platser, 
genom “tillbakadragandeinitiativ”. Den 
här utvecklingen har diskuterats i termer 
av “strategisk essentialism” såväl som 
“strategisk separatism”. Ibland förefaller 
det vara en reaktion på den press på att 
vara spektakulär och lättillgänglig som 
mainstreamkulturen skapar, men också 
i förhållande till specifika traditioner i 
konsthistorien. Kanske kan vi börja tänka 
på de här abstrakta och opaka strategierna 
som ett tecken på att andra typer av “post-
postmoderna” kritiska synsätt utmanar 
upplysningens transparensideal? Eller är 
det ännu en företeelse som fördunklar vår 
syn på världen?

Delar av utställningen kommer också 
att äga rum på Bukowskis auktionshus 
(27.1—12.2):

Doug Ashford
Claire Barclay
José León Cerrillo
Matias Faldbakken
Priscila Fernandes
Zachary Formwalt
Liam Gillick
Goldin+Senneby
Wade Guyton
Iman Issa
Gunilla Klingberg
Dorit Margreiter
Åsa Norberg/Jennie Sundén
Mai-Thu Perret
Falke Pisano
Emily Roysdon
Tommy Stöckel
Mika Tajima

Centrum för modevetenskap, Stockholms 
universitet (12.1—12.2013):

Mai-Thu Perret
Emily Roysdon

För öppettider
www.tenstakonsthall.se
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Contemporary Art and its Commercial 
Markets: A Report on Current 
Conditions and Future Scenarios 
publiceras av Sternberg Press och 
Tensta konsthall som en del av 
Abstract Possible: The Stockholm 
Synergies. Rapporten behandlar hur 
konstmarknaden under de senaste 
årtiondena har genomgått ett antal 
institutionella förändringar som har 
haft en tydlig påverkan på hur konst 
marknadsförs och betraktas. Bilden 
av samtidskonsten som investering och 
framgångsaccessoar, konstmässornas 
utbredning, auktionshusens ökade 
konkurrens med gallerierna och 
konstvärldens tilltagande globalisering 
och kommersialisering är några av de 
fenomen som diskuteras av akademiker, 
teoretiker och konstnärer. Medan några 
av författarna visar på hur marknadens 
globalisering och kommersialisering både 
reflekterar och driver fram förhållandena 
för hur konst produceras, presenteras 
och tas emot, avfärdar andra denna 
utvecklings betydelse och hävdar att 
marknadens struktur har förblivit mer 
eller mindre densamma. Allt detta leder 
oss till frågan: Hur kommer konsten att se 
ut år 2022 och hur kommer konstnärerna 

att verka? Ett symposium i samband med 
rapportens utgivning kommer äga rum 
den 28.1. 

Redigerad av Olav Velthuis och Maria 
Lind och med bidrag av Stefano Baia-
Curioni, Karen van den Berg/Ursula 
Pasero, Isabelle Graw, Goldin+Senneby, 
Noah Horowitz, Suhail Malik/Andrea 
Philips, Alain Quemin och Olav Velthuis. 
Design Metahaven.

Hur ska det gå för samtidskonsten? 
Debatt om konstens 
finansieringsformer i Sverige idag och 
om 10 år, 23.2 på Tensta konsthall
Under de senaste årtiondena har 
såväl konstens offentliga som privata 
infrastruktur genomgått förändringar som 
har haft inverkan på hur konst produceras, 
presenteras och betraktas. Internationellt 
har företagsliknande ateljéer kopplade 
till enskilda konstnärer med mer än 
hundra anställda blivit allt vanligare. 
Konstnärer förväntas vara entreprenörer 
inom “de kreativa industrierna”, men 
också forskare inom den växande 
“praktikbaserade” forskningen. Offentliga 
konstinstitutioner avkrävs egenintäkter 
och höga publiksiffror och konsten 
uppfattas alltmer som underhållning. På 
många håll, t ex i kommuner, ser man hur 
det offentliga stödet å ena sidan har har 
minskat och å andra sidan blivit mer styrt 
än för bara tio år sedan. Samtidigt har 
konsten kommersialiserats: den är idag ett 
investerings- och spekulationsobjekt vilket 
bl a visas av att auktionsförsäljningen har 
ökat åtta gånger mellan 1998 och 2008. 
Hur ska det gå för samtidskonsten i den 
här situationen? Vilken typ av konst och 
konstnär priviligieras och vilken sort får 

stryka på foten? Sex representanter för 
offentliga och privata aktörer i Sverige har 
bjudits in för presentera sina nuvarande 
riktlinjer och arbetssätt och diskutera 
vilka konsekvenser det har för konstens 
aktörer och dess produktionsvillkor. I 
samarbete med Konsthall C.
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Konstnärsföreläsningar i samband med 
Abstract Possible: The Stockholm 
Synergies 

19.1  Doug Ashford

9.2 Wade Guyton

15.3 Mai-Thu Perret

24.3 Walid Raad

12.4  Sven Lütticken  (kritiker och 
teoretiker)

I samarbete med Kungliga konsthögskolan 

Visning av utställningen på Tensta 
konsthall kl 14 på lördagar och söndagar.

Evenemang i samband med Abstract 
Possible: The Stockholm Synergies 

14.1 The Wittgenstein Suite, en 
musikperformance av José León Cerrillo 
och Sara Lundén som presenterar tolv 
popsånger till Wittgensteins ära.

28.1 Contemporary Art and its 
Commercial Markets: A Report 
on Current Conditions and Future 
Scenarios, ett symposium med anledning 
av utgivningen av rapporten med samma 
titel. Med Stefano Baia-Curioni, Noah 
Horowitz, Andrea Phillips, Mika Tajima, 
Olav Velthuis och Thea Westreich. 
Moderator Tone Hansen.

29.1 A Guiding Light, en film av Liam 
Gillick/Anton Vidokle som visas på 
biograf Zita.

23.2 Hur ska det gå för 
samtidskonsten? Debatt om konstens 
finansieringsformer i Sverige idag och 
om tio år, i samarbete med Konsthall C.

26.2 A Guiding Light, en film av Liam 
Gillick/Anton Vidokle som visas på 

biograf Zita.
17.3 Strategies of Withdrawal, en 
eftermiddag med utgångspunkt i Georges 
Perecs bok och film Un homme qui 
dort. Föreläsningar, filmvisningar, 
presentationer och uppläsningar av 
Ida Börjel, Cecilia Grönberg, Jonas 
(J) Mangnusson och Jesper Olsson, 
organiserat av OEI.

14.4 The Complex Object (Affecting 
Abstraction 3), performance av Falke 
Pisano.

Abstrakt konst nu och då, här och där
Fyra föreläsningar på temat abstrakt 
konst. Hur växte den abstrakta konsten 
fram i västvärlden runt förra sekelskiftet? 
Hur har abstrakt konst fungerat och 
behandlats på andra håll i världen, 
t ex i Latinamerika? Vilken roll har 
abstraktionen i muslimska kulturer? 
Vilken relevans har abstrakta formspråk 
och metoder för konstnärer idag?

Wednesday 25.1 Abstraktion och det 
klassiska avantgardet, Maria Lind

Tuesday 21.2 Tecken. Abstraktion 
i muslimsk konst- och 
arkitekturtradition, Jan Hjärpe

Wednesday 21.3 Latinamerikanska 
utmaningar, Maria Lind

Wednesday 18.4 Formell och ekonomisk 
abstraktion i samtidskonsten, Maria 
Lind

I samarbete med ABF

Med stöd från: Danish Arts Council; FastPartner; 
Mondrian Foundation; Malmö konsthall; Office for 
Contemporary Art Norway; Österikes Ambassad, 
Stockholm
I samarbete med Centrum för modevetenskap, Stockholms 
universitet; KTHs Arkitekturskola; Ross Tensta 
gymnasium; Tensta bibliotek; Zita Folkets Bio

Särskilt tack till Iaspis
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Verk utanför Tensta konsthall

Gunilla Klingberg: Brand New View—
Tensta, utklippt folie på Tensta centrums 
två främre fönster

Tommy Støckel, resultatet från en 
workshop som genomfördes med elever 
från Ross Tensta Gymnasium och 
studenter från KTHs arkitekturskola visas 
i vinterträdgården på skolan

Verk på Tensta konsthall

Doug Ashford (New York)

Six Moments in 1967 # 1-6, tempera och 
collage på pannå, 2011

Med sina lager på lager av färg i 
klassisk temperateknik växer de här 
intima målningarna fram i ateljérummets 
relativa avskildhet. Ytorna är släta och 
avslöjar sällan några penseldrag. Färgerna 
är dämpade och i kombination med 
metoden, som påminner om ikonmåleri, 
skapar de något av en meditativ stämning 
kring verken. De här geometriska, 
men inte nödvändigtvis rätvinkliga, 
målningarna växte ursprungligen fram 
ur diagram som kartlade människor ur 

New Yorks konstvärld som engagerat sig 
politiskt och socialt. Kollektiva sociala 
idéer och experiment dokumenteras 
på så vis av en individ vars subjektiva 
tolkning grundar sig i såväl gruppsamtal 
som funderingar i ensamhet. (Doug 
Ashford var en av kärnmedlemmarna i det 
legendariska konstnärskollektivet Group 
Material, verksamt i New York 1979-1996.) 
I likhet med Gilles Deleuzes ”abstrakta 
maskiner” skildrar Ashfords bilder liksom 
diagram de olika krafternas inbördes 
relationer och kartlägger deras styrkor, 
både bildmässiga och andra. 

Claire Barclay (Glasgow)

Utan titel, stål, aluminium, läder, 2011

Utan titel, aluminium, chiffon, silkscreen 
på aluminiumfolie, 2012

Hur föremål fungerar – eller inte 
fungerar – utgör ofta grunden till Claire 
Barclays objekt och installationer. Hon 
låter sig inspireras av såväl komplexa som 
grundläggande tolkningar av den värld 
vi lever i. Ett intensivt fokus på specifika 
material, deras egenskaper och innebörder, 
och inte minst oväntade kombinationer 
av dem, präglar verken. Hon arbetar 

både i sin ateljé och i utställningsrummen 
innan utställningarna öppnar. Det här 
arbetssättet skapar ett intryck av “work in 
progress” som präglas av både avsiktlighet 
och improvisation. Industritillverkade 
element kombineras med handgjorda och 
improviserade delar som tillsammans 
skapar hybrider som ofta är abstrakta och 
konkreta på samma gång. I likhet med 
många av Barclays verk består Untitled 
av olika material som delvis formats till 
att likna funna föremål, men som alla har 
skapats av konstnären eller som hon låtit 
specialtillverka. Skulpturerna påminner 
om rekvisita som skiftar mellan att vara 
välbekant och främmande. 

Yto Barrada (Paris/Tangier)

Autocar – Tangier, Fig 1-4, fotografi, 
2004

De fyra fotografierna av Yto Barrada 
visar färgstarka men imperfekta abstrakta 
former på blanka ytor. I tre av de fyra 
fotografierna är formerna “brutna” av 
svarta linjer som skär igenom dem. Spåren 
kommer från dörrar och fönsterluckor 
på bussar som behöver kommunicera 
sin färdväg för analfabeter som migrerar 
på grund av arbete och andra orsaker. 

Det här nya bildspråket består av enkla 
och lättigenkännliga former som målats 
stort på bussars sidor. På så vis skapas 
en typ av “vardagsabstraktion” som 
uppkommit ur konkreta behov. Genom 
att arbeta med spänningen mellan allegori 
och ögonblicksbild förenar Barrada 
geografi med zoner av fantasi och längtan. 
Gibraltarsundet är ofta med i hennes 
dokumentära fotografier och filmer, som 
ett område där immigranter vill flytta 
norrut och utlandsboende längtar hem. De 
här bilderna har beskrivits som dokument 
av “bare life” (det basala livet) om än 
negativt. Genom suddighet och tomrum 
framkallar hennes fotografier ett tillstånd 
där också politisk representation i ett land 
som Marocko utgör en tom plats.

José León Cerrillo (Mexiko City)

Hotel Edén Revisited, screentryck på 
plexiglas, spegel, metall, papper, belysning, 
2011

Hotel Edén Revisited placerar det 
bildspråk som konstnären har utvecklat 
i ett antal olika utställningar i ett nytt 
sammanhang. Med återkommande 
element såsom skärmar, pappersgardiner 
och dubbelsidiga speglar, och en 
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förenklad geometri (cirklar, fyrkanter 
och trianglar), skapas en koncentrerad 
visuell grammatik och en antydan till ett 
betydelsesystem. Skuggor som uppstår 
när människor passerar verket blir också 
en del av det. Liksom Pierre Gyotats 
roman Eden Eden Eden (1970), som 
är skriven i “ett andetag” utan punkt, 
bygger det här verket på överlappning 
och samtidighet. Det gör att det är svårt 
att isolera en skärmpanel från en annan. 
Romanen iscensätter ett tillbakadragande 
från normalt beteende och en övergång 
till en helt annan existens som skiljer 
sig från den övriga världen. Men att 
observera någonting kan också förändra 
det som observeras, på samma sätt som 
lingvistiska beskrivningar av färger 
kan påverka hur vi upplever färg, som 
filosofen Ludwig Wittgenstein menade. 
Tolv poplåtar till Wittgensteins ära 
utgör kärnan i José León Cerrillos och 
konstnären Sara Lundéns samarbete 
i form av ett musikperformance, The 
Wittgenstein Suite, som äger rum på 
Tensta konsthall. Det här samarbetet 
fungerar som en förlängning av Cerrillos 
installation. På så sätt blir musiken 
som en abstrakt konstform en aspekt 
av verket. Till den här utställningen har 

de producerat sex nya sånger, och nu 
finns totalt tolv sånger, ett helt album. 
Performance 14.1.

Matias Faldbakken (Oslo)

Triple Cover Screen Print #2 - 11, 
serigrafi på papper, 2011

I den här serien av serigrafier är 
bilderna övertryckta flera gånger 
så att förlagan till slut blir svår att 
urskilja. Den sortens ”lager-på-lager” 
är en återkommande metod i Matias 
Faldbakkens arbete som bygger på 
tuffa attityder och olika subkulturer, i 
det här fallet det kommersiellt extremt 
framgångsrika datorspelet Battlefield. 
Den lite “slarvigt” utförda installationen 
med sin bruna packtejp delar den här 
attityden. Förstörelse förvandlas till ett 
estetiskt uttryck där abstraktion spelar en 
betydande roll. Hans första soloutställning 
på en större institution (2009) hade till och 
med titeln Shocked into Abstraction. 
Här uttrycktes hans intresse för hur 
sociala och politiska aggressioner kan 
visa sig som kraftfulla uppvisningar i 
konsten, t ex i installationer, skulpturer, 
väggmålningar och video. Faldbakken 
är också en produktiv författare. Hans 

första roman The Cocka Hola Company 
(2001) publicerades under pseudonymen 
Abo Rasul. Här använde han litteratur 
för att utforska liknande ämnen som de 
i hans konst, inte minst motstånd som 
metod, men med helt andra former för 
produktion, förmedling och mottagande. 

Priscila Fernandes (Porto/Amsterdam)

Calibration Circle, HD video, 16:9, färg, 
inget ljud, 2’06’’ loop, 2011
Dansare: Caroline van der Ouden

En enda regel dikterar hur koreografin 
blir till i Calibration Circle: den röda 
cirkeln, som den vitklädda ballerinan 
håller i händerna, måste förbli i centrum 
av ramen oavsett var piruetterna för 
henne. Ballerinan dansar mot svart 
bakgrund och den låsta cirkeln får 
sväva i rymden. Som en röd och en vit 
abstrakt form utgör de tillsammans en 
danskoreografi; där dansen kan ses som 
den ultimata abstraktionen. Genom den 
här säregna performancen synliggörs ett 
system: ett hypnotiserande rum för passiv 
observation och absorbering skapas, 
som sedan övergår i en evig upprepning. 
Priscila Fernandes är intresserad av 
hur olika tillstånd av aktivitet och 

passivitet upptar samtidens individer i ett 
rollfördelat samhälle. Hon brottas med 
den press som individen utsätts för genom 
att ständigt befinna sig i ett tillstånd där 
hon förväntas prestera. Calibration 
Circle visas även på Bukowskis.

Zachary Formwalt (Albany, Georgia/
Amsterdam)

At Face Value, enkanalsvideo (HD) med 
ljud, 22 min, 2008

Zachary Formwalts verk handlar om 
hur kapitalismen fungerar, utifrån väl 
valda föremål. I videoessän At Face Value 
är lösningen med övertryckta frimärken 
i tider av galopperande inflation filmens 
fokus. Efter att ha lärt sig vad ekonomiskt 
värde är genom att samla frimärken– som 
anses vara en trygg investering eftersom 
man alltid kan växla in dem till sitt värde 
– medger konstnären att det synsättet 
inte tar med inflation i beräkningen. 
Genom att blanda äldre bildmaterial, 
t ex utdrag från Sergei Eisensteins 
film Strike (1925), med sina egna 
kameratagningar från frimärkssamlares 
sammankomster och närbilder på 
frimärken, koncentrerar sig Formwalt 
på övertryckningen av frimärken som 
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skedde under hyperinflationen i början 
av 20-talet i Tyskland och i USA under 
1928. På varje frimärke förs två historier 
samman, den om frimärket och dess värde 
och den om poststämpeln. Tack vare 
den sammanställningen blottas ett helt 
värdesystem.

Liam Gillick (London/NewYork)/
Anton Vidokle (Moscow/New York)

A Guiding Light, video, 2010
Visas på Biograf Zita Folkets Bio, 29.1 

och 26.2. Startpunkten för den 22-minuter 
långa filmen A Guiding Light (2010) 
av Liam Gillick/Anton Vidokle är ett 
ilsket manifest skrivet av Gao Shiming, 
chefscurator för den senaste biennalen 
i Shanghai. Manifestet är en attack mot 
vad Shiming uppfattar som konstlivets 
begränsande monokultur där kommers 
och underhållning tagit över. Han hävdar 
att det är nödvändigt att stiga åt sidan 
—att ställa sig utanför—för att lyckas 
undkomma systemets långa klor. Att dra 
sig tillbaka blir för honom en flyktväg 
från outhärdliga begränsningar. Gillick/
Vidokle har svarat på manifestet genom 
att bjuda in en handfull yngre konstnärer, 
curatorer och kritiker som får tolka och 

extrapolera texten framför tre kameror 
i en TV-studio där själva produktionen 
av filmen är blottlagt. Den före detta 
Artforumredaktören och poeten Tim 
Griffin har lånat sin röst till den inlästa 
speakertexten. Filmen pendlar mellan 
kulturkritik och såpopera—den lånar 
också sin titel från den såpa som visats 
under allra längst tid på amerikansk TV. 

Goldin+Senneby (Stockholm)

Policy poem, Goldin+Senneby med Mara 
Lee (författare och poet), 2011, ramverket 
för Abstract Possible: The Stockholm 
Synergies på Bukowskis; personalen 
ansvarar för hängning och förmedling av 
utställningen, vid försäljning tas verken 
ner från väggen etc

Abstract Possible: An Investment 
Portrait, Goldin+Senneby with Thea 
Westreich Art Advisory Services, 2011, 
En detaljerad utvärdering av samlarvärdet 
för varje konstverk till försäljning i 
utställningen Abstract Possible: The 
Stockholm Synergies på Bukowskis, 
27.1- 12.12012. Inbunden som en unik och 
strikt konfidentiell rapport, vars innehåll 

endast görs tillgängligt för köparen. Av: 
Thea Westreich Art Advisory Services. 
Omslagsdesign: Johan Hjerpe

Goldin+Sennebys praktik kan kanske 
bäst förstås genom det komplexa och 
Batailleinspirerade projektet Headless. 
Det inleddes 2007 och granskar dels 
senkapitalistiska fenomen som den 
ekonomiska offshoremarknaden och dess 
iscensättning av virtuella rum inom den 
verkliga ekonomin, dels utlokalisering 
och andra organisationsformer för 
arbete under postfordismen. Genom 
att bl a anlita en spökskrivare som gör 
efterforskningar om offshore-företaget 
Headless Ltd på Bahamas, och som 
därefter hyrts in för att kapitel för kapitel 
skriva en roman om Headless olika 
uppenbarelser på konstutställningar och i 
andra situationer, skapar Goldin+Senneby 
en fascinerande fusion av fakta och 
fiktion. Verkliga händelser skildras 
fiktivt, fiktionen påverkar människor 
på ett påtagligt sätt och konstnärerna 
blir själva en del av det de vill diskutera. 
Goldin+Sennebys bidrag till Abstract 
Possible: The Stockholm Synergies 
består av två delar. Först och främst 
ramverket för en av utställningens tre 
delar, den på Bukowskis, där de visade 

verken är till försäljning. Sedan har de i 
sin tur bjudit in poeten och författaren 
Mara Lee som har skrivit ett konfidentiellt 
“policy poem” för Bukowskis personal 
att följa. Personalen är även ansvarig 
för hängningen och förmedlingen på 
Bukowskis och vid försäljning ska verken 
plockas ner från väggen. 

Till utställningen i sig har 
Goldin+Senneby gjort ett nytt arbete 
tillsammans med den omtalade 
konstrådgivaren Thea Westreich. Genom 
att ta sig an konstmarknadens opaka och 
asymmetriska informationsflöde erbjuder 
de ett konfidentiellt “investeringsporträtt” 
av själva utställningen. Liksom i 
Goldin+Sennebys verk är “implicering”, 
att konkret vara en del av det man vill 
diskutera, en central aspect av Abstract 
Possible: The Stockholm Synergies.

Wade Guyton (New York)

Untitled, plywood och färg (golvet), 2010
De konstnärliga produktionsmedlen, 

i synnerhet måleriets produktionsmedel, 
står i fokus för många av Wade Guytons 
verk. 

Standardiserade metoder som utskrifter 
från enkla skrivare används i syfte att 
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skapa målningar där det mekaniska 
möter det slumpmässiga, med papper 
som skrynklas, bläckfläckar och andra 
missöden liknande de som förekommer i 
vanliga kontorsmiljöer. De resulterande 
målningarna är minimalistiska och 
abstrakta i bemärkelsen ”icke figurativa”. 
Samtidigt leder de tankarna till 
massmediernas uppkomst, och därigenom 
populärkulturens ursprung, i tryckerierna. 
Verket Utan titel återskapar golvet i 
Guytons förra ateljé. Billig byggplywood 
har målats blanksvart och skapar en 
stor skulptur, ett abstrakt podium, 
som bär upp allt det arbete som utförs 
i ateljén. Verket kan också ses som en 
enorm monokrom målning. De tre 
första gångerna som verket ställdes ut 
kompletterades det med de utskrivna 
”målningarna”, som direkt efter utskriften 
landade på golvet och fick olika avtryck. 
I Abstract Possible har golvskulpturen 
befriats från det sammanhanget och 
placerats i en ny—kollektiv—situation. 
Konstnären har avböjt rengöring av golvet 
under utställningen.

Iman Issa (Kairo/New York)

Material for a sculpture proposed as 
an alternative to a monument that has 
become an embarrassment to its people, 
träbord, lampor, automatisk dimmer, 
strömbana, vinyltext på vägg, 2010

Hur kan man tala till ett kollektiv? 
Finns det ett värde i det till synes 
misslyckade språket i monument och 
minnesmärken? 
I en serie om tio presentationer (displays) 
söker Iman Issa efter passande sätt att 
ta sig an betydande personer, händelser 
och platser (snarare än dygder och 
värderingar). Hon refererar till existerande 
monument och minnesmärken som hon är 
väl förtrogen med i sin hemstad Kairo och 
andra delar av Egypten. Under lång tid var 
det ingen som brydde sig om dem men Issa 
har en förnyad tilltro till deras symboliska 
språk och abstrakta tendenser. Trots detta 
föreslår hon alternativ till de existerande 
monumenten och minnesmärkena, 
alternativ som tillåts befinna sig i 
tillstånd som inte går att kontrollera. I 
Material for a sculpture proposed as 
an alternative to a monument that has 
become an embarrassment to its people 
är två sfäriska vita lampor som växelvis 

tänds och släcks placerade ovanpå ett högt 
och smalt bord. Titeln är en integrerad 
del av verket, placerad på väggen bredvid 
bordet. 

Gunilla Klingberg (Stockholm)

Brand New View – Tensta, utklippt 
plastfolie på glas, 2012

På de två främre fönstren i Tensta 
centrum finns Gunilla Klingbergs 
Brand New View – Tensta, som är 
ett nytt verk i en serie installationer 
bestående av utklippt folie på fönster. 
Genom att använda sig av mandala-
liknande abstrakta mönster, baserade 
på logotyper från billiga märken snarare 
än på dyrare varumärken och lyxvaror, 
skapar Klingberg en form av abstraktion 
inspirerad av österländska och new age-
inspirerad abstrakta former. Här har det 
“andliga i konsten” mer att göra med 
konsumtion än med idéer som Vassilij 
Kandinskijs om transcendens genom 
konsten. För Abstract Possible: The 
Stockholm Synergies har hon gjort en 
ny version av Brand New View, baserad 
på logotyper funna i Tensta centrum, t 
ex från livsmedelsbutiken Matvärlden 
och snabbmatsrestaurangen Tasty Fried 

Chicken. I Klingbergs installation omges 
vi av förföriskt vackra och kommersiellt 
drivna manifestationer av abstraktion med 
potential att bokstavligen få oss att förlora 
orienteringen. Med stöd av FastPartner.

Dorit Margereiter (Wien)

Zentrum (lynne), mobil, 
metallkonstruktion, färg, 2011

Zentrum (lynne) är en del av en serie 
“proto-cinematiska” mobiler som både 
är porträtt av kvinnliga curatorer och 
utforskar hur arkitektur fungerar i ett 
sociokulturellt sammanhang. Baserat på 
det typsnitt som en gång användes i den 
monumentala neonskylt som i mer än fyra 
decennier satt på taket till Brühlzentrum-
huset (1963) i Leipzig dokumenterar verket 
något som gått förlorat. Detta komplex 
i form av allmännyttiga bostäder, en 
teater, en restaurang och en lekplats, har 
sedan dess rivits och Dorit Margreiter 
har förvaltat dess arv i en film, affischer, 
skulpturer och mobiler. De sistnämnda 
består av bokstäver som klippts ut 
från aluminiumplåt och refererar till 
den standardiserade typen i den gamla 
mekaniska typografin. Typsnittet 
påminner om de som formgavs av Josef 
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Albers och Herbert Bayer på 20-talet, 
baserade på en begränsad repertoar 
av enkla geometriska former, i en tid 
då skyltning överlag blev mer vanligt. 
I Zentrum (lynne) möter det digitala 
det analoga, ord mixas med bilder och 
information blir abstrakt.

Åsa Norberg/Jennie Sundén (Göteborg)

As We Go Along, tre MDF skivor med 
papper, kartong and textil, 2012

As We Go Along är ett projekt som 
inspirerats av de föreläsningar som Josef 
Albers höll på Bauhaus under 20-talet 
samt på Black Mountain College under 
30- och 40-talen. Albers, en av de mest 
inflytelserika abstrakta konstnärerna 
och legendarisk lärare, använde ofta 
billiga material i sina workshops. Han 
uppmuntrade studenterna att få ut så 
mycket som möjligt av materialet som 
de hade till hands för att lära sig hur 
man kunde se och interagera med det. 
Studenterna förväntades inte tänka på 
vad de gjorde som konst eller som ett 
uttryck för självförverkligande utan som 
ett sätt att “samla erfarenhet”. Albers 
använde ordet magi i relation till det 
ögonblick då ett material omvandlas, en 

tidpunkt han kallade för “Schwindel” 
(svindel). Han drog ofta paralleller mellan 
form och samhälle och pratade om 
“demokratisk design”, där alla element; 
linjer, former och färger skulle integreras 
och “komma överens”. Materialen som 
används i As We Go Along, som består 
av tre låga plattformar som refererar 
till presentationer på konstskolor, 
är “omkringmaterial”; pluggar för 
montering, sandpapper för polering och 
formande, wellpapp för att skydda objekt 
o s v. Formerna är enkla och materialen 
relaterar till aktiviteter som snickeri, 
renovering och rekonstruktion.

Mai-Thu Perret (Genève)

Untitled, tapet, 2008
Avantgardets metoder under det 

tidiga 1900-talet och dess tillämpning av 
abstraktionsbegreppet utgör en viktig 
fond för Mai-Thu Perrets verk. I sina 
målningar, skulpturer, installationer 
textilbanderoller, tapeter, etc anspelar 
hon på verk av konstnärer som Alexandr 
Rodtjenko, László Moholy-Nagy, 
Francis Picabia och – mer än någon 
annan – Varvara Stepanova. De här 
konstnärernas versioner av abstraktion 

hade sitt ursprung i en reaktion mot de 
tidigare generationernas materialism och 
naturalism. De uttryckte en önskan att 
skapa ett nytt språk som skulle passa för 
det nya samhället. Stepanova var pionjär 
inom textilkonst, mode, scenografi och 
polygrafi. Perrets tapet bygger på ett av 
Stepanovas textilmönster. Hon hade ett 
stort engagemang för industriell design, 
vilket bidrog till att hon blev djupt 
involverad i faktisk industriproduktion. 
Produktionsförhållandena är även centrala 
i Perrets verk, som sedan 1999 har arbetat 
med en fiktiv ”master narrative” med titeln 
The Crystal Frontier. Berättelsen rör sig 
kring en grupp unga kvinnor som drar sig 
undan den urbana kulturen och grundar 
ett självförsörjande kollektiv i sydvästra 
USA. The Crystal Frontier tar sig en rad 
olika formella uttryck, bl a längre texter, 
textutdrag tryckta på affischer, skulpturer, 
klädesplagg och installationer. Tapeten, 
som kan beställas på internet, finns på 
Tensta konsthall samt på Centrum för 
modevetenskap, Stockholms universitet. 

Falke Pisano (Amsterdam/Berlin)

Figures of Speech; Figure 1 (Context, 
Past, Present, Future), skulptur: 

trä, färg, tyg, metall, 2009; Figure 2 
(Collaboration & Subjectivity), skulptur: 
trä, färg, tyg, metall, 2009; Figure 3 
(Conditions of Agency), skulptur: 
trä, färg, tyg, metall, 2009; Figure 4 
(Production of Speech), skulptur: trä, 
färg, tyg, metall, 2009

Figures of Speech har utvecklats 
stegvis under fem år och bygger på texter 
skrivna av konstnären, performances som 
bygger på texterna, bilder och objekt som 
bygger på texterna och performances och 
text som refererar tillbaka till bilderna och 
objekten, osv. Nya sammanhang och idéer 
skapar återkopplingar där varje ny version 
gör något annorlunda. De utställda 
objekten har ett anslag av det handgjorda, 
med vaga referenser till abstrakta verk av 
det klassiska avantgardet, från Vladimir 
Tatlin och Kasimir Malevitj till Annie 
och Josef Albers. “Objektet som en 
performativ plats” är ett av Falke Pisanos 
huvudintressen: hur kan ett statiskt 
föremål bli utgångspunkten för handling? 
Hur kan ett konstverk bli en talakt? Kan 
en skulptur bli en del av en konversation? 
“Kontext”, “samarbete”, “subjektivitet” 
och “inverkan” är typiska ord för den 
konst som kallas ”social praktik” men 
är också en del av Pisanos abstrakta 
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spekulationer. En performance av och 
med Pisano äger rum i utställningen 14.4.

Walid Raad (Beirut/New York)

Scratching on Things I Could 
Disavow: A History of Modern 
and Contemporary Arab Art: Part 
I_Chapter 1_Section 271: Appendix 
XVIII: Plates 24-151, 23 arkivbeständiga 
inkjettryck på arkivbeständigt papper, 
2008

I det numera legendariska verket 
Atlas Group Archive (1989-2004) tar sig 
Walid Raad an de senaste decenniernas 
inbördeskrig i Libabon. Även om han 
använder sig av faktisk information 
från historia, sociologi, ekonomi och 
estetik hävdar han att vissa fakta bara 
kan upplevas med hjälp av fiktion. I 
Atlas Group Archive skapar han en 
fascinerande redogörelse för krigets 
våldsamma och traumatiska upplevelser, 
på en gång intimt och distanserat. I 
Scratching on Things I Could Disavow 
refererar de “hysteriska dokumenten” till 
konsthistorien i arabvärlden, i synnerhet 
den snabba utvecklingen under det senaste 
årtiondet med en ny typ av infrastruktur 
för konsten i regionen. Författaren 

Jalal Toufiqs idé om “the withdrawal 
of tradition past a surpassing disaster” 
(traditionens tillbakadragande bortom 
en övergående katastrof) hjälper Raad 
att utarbeta tankar om hur materiella 
och immateriella effekter av krig i 
mellanöstern tar sig uttryck i konst, 
kultur och tradition. I den här serien av 
till synes abstrakta fotografier och tryck, 
argumenterar han för att medan vissa 
av krigets effekter är materiella, t ex 
förstörelsen av bibliotek och museer, så är 
också färger, linjer och former påverkade 
av kriget. En effekt är att de kan gömma 
sig och övervintra för en tid för att sedan 
dyka upp igen. I själva verket påstår han 
att i det här verket är traditionen gömd 
—övervintrad, inte i konsten själv, inte i 
färger, linjer och former utan i de material 
som omger konsten i Libanon; i brev, 
prislistor, diagram, kataloger osv. 

Emily Roysdon (New York/Stockholm)

Ecstatic Resistance (Schema), serigrafi, 
2009

Den här serigrafin av Emily 
Roysdon fungerar som titelsidan för 
Ecstatic Resistance, ett projekt och en 
praktik som bl a består av filosofiska 

funderingar, praktiska strategier och 
grupputställningar organiserade av 
Roydson. Under 2010 visades två 
systerutställningar upp på samma gång i 
Kansas City och New York. De innehöll 
verk av konstnärer som Sharon Hayes, 
Yael Bartana, Adrian Piper och A.L. 
Steiner. Serigrafin är ett diagram - en 
viktig form av abstraktion—av Ecstatic 
Resistance där “rörelse”, “kamp” och 
“improvisation” utgör själva kärnan och 
omges av en cirkel för det “omöjliga”. 
Roydson ser det omöjliga som en bild 
för politisk formbarhet. Bakom en grön 
cirkel finns ett “moln” som utgör platsen 
för det imaginära såväl som för det 
lusten. Ecstatic Resistance är ett upprop 
för många olika saker: för att betrakta 
motståndet som någonting lustfyllt, att se 
vikten av förkroppsligad, levd erfarenhet, 
att förstå nödvändigheten av att 
omorganisera det kulturella medvetandet 
och skapa nya former av politisk protest. 
Som medskapare till queer-kollektivet 
och magasinet LTTR har Roydson 
använt performance, fotografi och olika 
trycktekniker för att undersöka relationen 
mellan koreografi och politisk handling. 

Tommy Støckel (Köpenhamn/Berlin)

In My Mind This Goes on Forever, 
frigolit, 2012

I Tommy Støckels skulpturer förenas 
hantverk och vetenskap, spekulation och 
optiska fenomen. De flesta av materialen 
som han använder i den arbetsamma 
handgjorda framställningsprocessen kan 
köpas i pappershandlar och hobbybutiker: 
papper, kartong, skumgummi och lim 
kombineras på ett enastående detaljerat 
sätt. Likt konkreta konstnärer som Max 
Bill och Richard Paul Lohse använder 
han system lånade från matematiken – ett 
framträdande fält för abstraktion – t ex 
permutationer. Hos Støckel blir det dock 
personliga och udda system. Skalor skiftar 
och illusionistiska tekniker används. 
Skulpturerna refererar till tidsresor, 
fyrdimensionalitet, nya former av liv 
samt hur modernismen kunde ha sett ut 
om den satts i sammanhang med dagens 
matematiska och datorstyrda verklighet. 
In My Mind This Goes on Forever 
skapades för den här utställningen och 
består av ca 6300 delar som tillsammans 
formar en intrikat godisfärgad kub. En 
liten – köpvänlig – kopia av skulpturen, 
med titeln Thinking Small, visas på 
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Bukowskis. Resultatet av en workshop 
som i december leddes av Støckel med 
elever från Ross Tensta Gymnasium och 
studenter på KTHs arkitkturskola visas på 
gymnasiet.

Mika Tajima (Austin, Texas/New York)

The Extras, plywood, industrimatta, 
papper, video monitor, 

False Expectations, /(IV), Accessory 
4, White Out/Disunite, One being deaf 
and the other being mute, Today is Not 
a Dress Rehearsal, Ad Hoc #9, Ad Hoc 
#3, 2010

A Facility Based on Change III, 
Action Office I avskärmningspaneler, 
duk, ylletyg, akrylfärg, bomullspapper, 
screentryck, nålar, gem, 2011

Skiljeväggen, eller skärmen, är ett 
återkommande element i Mika Tajimas 
verk. Genom att vara både arkitektur 
och en typ av möbel, kan den fungera 
som en strukturellt element och yta på 
en och samma gång. Skärmen är något 
“i sig” men kan också bära upp andra 
saker. A Facility Based on Change III 
består av Herman Millers originalpaneler 

från “the action office”, köpta från ett 
nerlagt telemarketingföretag, som klätts 
om med nytt tyg. Det får panelerna att 
likna monokroma målningar. Idén till 
“the action office” kom från arkitekten 
Robert Probst (1964) och de överallt 
förekommande, halvtäckta och flexibla 
kontorsavskiljarna producerades av 
företaget Herman Miller. Det här 
verktyget för standardisering och 
effektivitet fortsätter än idag att 
påverka den samtida arbetsplatsen. 
Som Tajima själv säger, med hjälp av 
avskiljningsväggarna, “organiserades 
arbete och social interaktion för 
att kontrollera/producera livets 
abstraktioner”. Ett annat ämne som 
intresserar konstnären är “slackern” 
som en bild för motstånd, en livsstil som 
baseras på medvetna val som gjorts i 
syfte att vägra arbete och andra typer 
av sysselsättningar. The Extras är en 
förvaringsenhet som “vägrar” att på ett 
korrekt sätt visa sitt innehåll, Tajimas eget 
index av verk från tidigare projekt. 

Haegue Yang (Seoul/Berlin)

Dress Vehicles—Golden Clowning, 
aluminiumpersienner, pulverlackerad 
aluminimram, hjul, magneter, 2011

“Felplacerade” vardagsobjekt utgör 
en återkommande del i Haegue Yangs 
sinnliga installationer, skulpturer, objekt 
och videos. Dress Vehicles – Golden 
Clowning är en av flera performativa 
skulpturer på hjul där persienner, ett 
av hennes favoritmaterial, kombineras 
med aluminiumarmatur med handtag. 
Liksom i Oskar Schlemmers Triadisches 
Ballett (1922), som Yang refererar till i den 
här serien skulpturer, är det elementära 
och abstrakta verkets själva kärna. I 
samma tradition som hos Bauhausläraren 
använder även hon den mänskliga 
kroppen som ett verktyg för ett slags 
koreograferad geometri. Formalism 
och känsla av kropp möts, tillhörighet 
och avskildhet samexisterar och det 
icke uppenbara får så en chans. Yangs 
grundscenario innefattar geopolitiska 
förutsättningar som filtreras genom en 
subjektiv erfarenhet och en hög grad av 
abstraktion.

Frederick Kiesler 1890—1965 (Wien/New York)

Correalist Instrument (två stycken), 1942

Rocker, 1942
När konstsamlaren Peggy Guggenheims legendariska 

”museum-och-galleri” Art of This Century öppnade 
i New York 1942 fanns Correalist Instruments och 
Rockers på plats. Den visionära arkitekten och 
konstnären Frederick Kiesler designade både galleriet 
och dess möbler. Art of This Century var en sensation: 
de surrealistiska, abstrakta och kinetiska salarna, plus 
”dagsljusgalleriet”, erbjöd en helt ny upplevelse av det 
europeiska avantgardet. En rubrik beskrev det som att 
man för första gången någonsin kunde se “modern art in 
a modern setting”. Inte ens riktigt bra fotodokumentation 
kan göra rättvisa åt presentationen som bl a innehöll 
målningar utan ram av Max Ernst och Joan Miro, 
som ”svävade” framför de välvda träväggarna i den 
surrealistiska salen. Utopisk arkitektur, teaterscenografi 
och butiksskyltning tillhörde inspirationskällorna. I den 
abstrakta salen täcktes väggarna av ultramarin textil och 
målningar av bl a Francis Picabia och Kasimir Malevitj 
hängde på V-formade kablar som löpte från golv till tak, 
som i ett skyltfönster. Den flexibla Correalist Furniture, 
med sina till synes slumpartade organiska former, var 
noggrant formgiven av Kiesler för att kunna fungera som 
podium för målningar och skulpturer men också som 
sittmöbel.
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