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- en berättelse om konstnärlig frihet, internationellt nätverksbyggande, 

generositet drivkraft och inte minst vänskap och glädje. 
 
Sofie Sweger 
 
Konstakuten bildades 1995 på initiativ av Per Hüttner, Árni Gudmundsson, Thomas 
Elovsson och Lars Hammarström. Alla fyra var nyutexaminerade konstnärer, från 
Konsthögskolan i Stockholm och delade ateljéhus på Roslagstulls gamla 
sjukhusområde vid Norrtull i Stockholm. Det gamla sjukhusområdet skulle rivas för 
att göra plats åt forskarbostäder, under tiden hyrdes lokalerna ut på rivningskontrakt 
till konstnärer och annan konstnärlig verksamhet. Kanske var tillgången till denna 
gemensamma byggnad ett viktigt led i deras beslut att bilda Konstakuten. Per Hüttner 
har nämnt att det var efter ett möte med konstnären Felix Gonzales Torres på Magasin 
3 i Stockholm som han fick den inspiration han behövde till att starta Konstakuten. 
Gonzales Torres hade frågat den samlade gruppen Mejan elever hur konstklimatet i 
Stockholm var. Per Hüttner hade då utgjutit sig över bristen på intressanta 
sammanhang och möjligheter för unga konstnärer. Gonzales Torres svarade honom 
med uppmaningen att göra något åt saken. Denna till synes enkla uppmaning föll i 
god jord. 
 
Från början beslutades att Konstakuten endast skulle bjuda in och visa konstnärer 
verksamma utanför Stockholm. Kanske var det en reaktion på det stagnerade 
konstklimatet i Stockholm vid denna tid samt ett uttryck för en önskan att istället 
knyta närmare band till den ”fria” konstscenen i Europa. Både Árni Gudmundsson 
och Per Hüttner hade i perioder bott utomlands i Amsterdam, Berlin och London där 
dom fått influenser och skapat kontakter. 
 
Árni Gudmundsson uppvuxen i Holland och Amsterdam hade kontakter och 
erfarenhet från konstscenen i Amsterdam, något som bl.a. visade sig i Konstakutens 
första utställning, ett samarbete med Galerie van Gelder i Amsterdam. En utställning 
med dom två holländska konstnärerna Twan Janssen och Gerard Kodde. Eftersom 
Konstakuten vid denna tid helt saknade ekonomiskt stöd bilade Árni Gudmundsson 
resolut ner till Amsterdam och hämtade upp konstnärerna och deras verk för denna 
första utställning på Konstakuten. Under tiden rymde Thomas Elovssons ateljé ut för 
att göra plats för utställningen. Denna historia belyser väl den anda som kom att 
karakterisera Konstakutens verksamhet. Det fanns inga hinder. Allt var möjligt. 
 



 
Twan Janssen 
 



 
Gerard Kodde 
 
Invigningen av Konstakuten och dess första utställning var en stor framgång. Många 
letade sig denna fredagskväll till Roslagstulls sjukhus område för att ta del av Twan 
Janssen och Gerard Koddes utställning samt för att visa sitt stöd för det nya 
konstnärsdrivna galleriet. Händelsen uppmärksammades även av medierna genom en 
recension av Maria Lind i SvD. Redan här vid första utställningen etableras det som 
kom att vara utmärkande för Konstakutens verksamhet. Nämligen att det handlade 
lika mycket om att skapa en mötesplats som en utställningsplats. Ett eget forum på 
egna villkor som hade konstnärens behov och intressen i fokus. En utställningsplats 
som lämnade total frihet och stöd till den utställande konstnären. Värdet av dessa till 
synes enkla förutsättningar kan inte nog understrykas. Andrummet för konsten att 
”bara vara” och undersöka sitt uttryck i dialog och samspel med andra, framförallt 
kollegor,  är ofta inte stort.  
 
Ytterligare tre utställningar genomfördes i lokalerna vid Roslagstull innan 
verksamheten flyttade vidare till Nackagatan 11 på Södermalm. Bland utställningarna 
kan nämnas ”TaWat” av den finska konstnärsgruppen Industrial Situations, ”In 
Transit” av Roger Andersson och Arijana Kajfes, samt storsatsningen ”Meet Me in 
Stockholm” med Anna Brag, Lena Mattson, Gunilla Hansson, Janet Burchill, Jennifer 
McCamley, Ad de Jong, David Lindberg, Niels Staal, Fredrik Ramsten och L.J 
Svensson. ”Meet Me in Stockholm” avslutade Konstakutens dagar på Roslagstull, och 
kom till genom att ytterligare ett antal rum blev tillgängliga i en annan byggnad då 



huset skulle rivas. Samtliga inbjudna konstnärer kunde på så sätt få tillgång till ett 
eget rum där dom fick göra vad dom ville. 
 

 
Industrial Situations  “Ta Wat” 



 
Arijana Kajfes & Roger Andersson ”In Transit” 



 
”Meet Me in Stockholm” 
 
Åren 1997-1999 bedriver Konstakuten sin verksamhet från ett rum i SL:s fastighet på 
Nackagatan 11. Rummet hyrdes av ateljéföreningen Södermalm som även hade ett 
10-tal konstnärsateljéer i huset. Detta var första gången som Konstakuten hade ett 
eget rum till sitt förfogande enbart för utställningsverksamhet.  Detta medförde även 
en fast hyreskostnad för Konstakuten, vilket förde verksamheten ett steg i riktningen 
mot en fastare organisationsstruktur.  Konstakuten var nu ett registrerat Handelsbolag 
och uppbar ett mindre verksamhetsbidrag från Stockholms kulturförvaltning på c:a 20 
000:-/år. I samband med flytten till Nackagatan ändrades även Konstakutens 
sammansättning. Lars Hammarström hoppade av och Cristian Rieloff hoppade in som 
ny samarbetspartner.  Cristian Rieloff, examinerad från Konsthögskolan i Stockholm, 
hade erfarenhet av att driva egna utställningsprojekt. 1996 organiserade han ”Comp i 
Box” i sin etta på Wallingatan i Stockholm, en brilliant utställning. Cristian hade 
omvandlat hela sin 1:a till en utställningsplats med plats för fler konstnärer än en 
mindre konsthall. Han hade delat in väggarna i rummet i demokratiskt lika stora 
fyrkanter. Varje fyrkant tilldelades en konstnär och dennes verk. Ett femtio-tal 
konstnärer deltog dom flesta verksamma i Stockholm. Utställningen kom på så vis att 
spegla på den samtida konstscenen i Stockholm på ett intressant sätt. Konceptet var 
genomfört in i minsta detalj. Vernissagekortet gick att vika ihop till en vit box; en 
replika av utställningen, och ett pedagogiskt schema med översikt över alla deltagare 



hade sammanställts. Utställningen lockade mängder av besökare till Cristians etta. 
Även dåvarande Moderna Museet chefen passade på att ringa på hos Cristian en tidig 
lördag morgon för att få se på utställningen.  
 
För dom fyra konstnärerna var Konstakuten förutom en utställningsplats som dom 
drev en viktig plattform för deras individuella konstnärskap och deras 
nätverksbyggande med andra konstnärer, gallerier och institutioner. Konstakuten 
skapade möjligheter till samarbete och utbyte med andra konstnärer runt om i världen. 
Exempel på några sådana samarbeten och utbyten är ”Who Does the World Think it 
is” på Kabelfabriken i Helsingfors och ”The Bermuda Triangle” på Proposition 
Gallery i Belfast. I dessa projekt märks ett allt tydligare engagemang och intresse för 
det curatoriska arbetet. ”Shaking Patterns” curaterad av Árni Gudmundson på W139 i 
Amsterdam 1995 och performance projektet ”Marx vs Marx” formulerat av Per 
Hüttner står särskilt ut i mitt minne. ”Shaking Patterns” presenterade verk av 20 
holländska och 20 svenska konstnärer upphängda, placerade och integrerade i en 
enorm gulmålad trästruktur skapad av Árni Gudmundsson. ”Marx vs Marx” ett 
samarbete mellan Anna Brag, Thomas Elovsson, Árni Gudmundsson och Per Hüttner, 
var ett kortspel som spelades av dom fyra deltagande konstnärerna, där varje konstnär 
hade skapat en färg som kom att representera dennes konstnärliga identitet. Kortspelet 
baserades på poker men reglerna för spelet debatterades och diskuterades konstant. 
”Marx vs Marx” utfördes på Galleri Fischersund i Reykjavik, Rikardinkatu Kirjastu i 
Helsingfors och Zoo lounge i Oslo. 

 
”Shaking Patterns” 



 
”Marx vs Marx” 
 
Konstakutens intresse för nätverkande och nätverksbyggande stegras alltmer. Kanske 
som ett resultat av den ökade tillgången och utbyggnaden av ny 
informationsteknologi. ”The Bible of Networking” – ett utställningsprojekt initierat av 
Thomas Elovsson för Konstakutens två års jubileum belyser detta intresse väl. Tanken 
var att samla alla konstnärer som Konstakuten kommit i kontakt med under sina första 
två verksamhetsår och be dom att i sin tur bjuda in vänner och kollegor att fira 
Konstakutens två års jubileum genom att delta i en gemensam teckningsutställning. 
Samtliga deltagare ombads skicka in en teckning i A4 format. Sammanlagt deltog 140 
konstnärer från 25 länder i utställningen. Utställningen reste efter visningen på 
Konstakuten vidare till Sali Gia i London och därefter till P-House i Tokyo. Vid varje 
anhalt och utställningstillfälle anslöt fler konstnärer, vilket gjorde att utställningen 
konstant förändrades och utökades.  



 
”Bible of Networking” 
 
Utställningsverksamheten på Konstakuten påverkas åren 1996-1997 även av det 
faktum att Per Hüttner är bosatt i London. Dom influenser och kontakter han skapar i 
London avspeglar sig tydligt i Konstakutens utställningsprogram dessa år. Här kan 
nämnas utställningen ”Semi-detached” av Gavin Wade och Nigel Prince, 
"Wonderworlds" en utställning med fyra brittiska konstnärer curaterad av Clifton 
Steinberg samt en utställning med  Klega och Soraya Smithson och Eduardo di 
Farnecio.  



 
”Semi-detached” 

 
”Klega” 



 
”Wonderworlds” 



 
”Eduardo di Farnecio” 
 
Dom många influenser, kontakter och samarbeten som Konstakuten genererar under 
dessa år leder 1998 till att Per Hüttner tillsammans med Konstakuten tar initiativ till 
att genomföra ett stormöte/seminarium för konstnärsdrivna verksamheter i Europa. 
Mötet får namnet FESARS -First European Seminar for Artist Run Spaces och hålls 
21-23 maj 1999 i Konstnärshuset på Smålandsgatan  i Stockholm. Samma år ansluter 
jag, Sofie Sweger mig till Konstakuten för att arbeta med FESARS projektet. Jag är 
intresserad av det nätverks- och plattformsbyggande som den nya 
informationsteknologin möjliggör samt inspirerad av den ”alternativa” kultur och dom 
möjligheter som den konstnärsdrivna verksamheten i Europa genererar. Jag har 1997 
avslutat en Masters examen i konstantropologi från UCL i London och är 
socialantropolog.   
 
Förberedelserna för FESARS seminariet pågår under hela 1998.  Tanken bakom 
seminariet var enkel men ändå revolutionerande. Det handlade om att skapa ett 
tillfälle för representanter för konstnärsdrivna utställningsverksamheter i Europa att 
träffas, för att få möjlighet att presentera sina verksamheter för varandra och utbyta 
erfarenheter för att i förlängningen bygga ett gemensamt nätverk. Bakgrunden till 
Konstakutens önskan att skapa denna möjlighet var upplevelsen att det saknades 
tillfällen för konstnärer som drev egna verksamheter att träffas som andra 
professionella yrkesgrupper. Dom konstnärsdrivna verksamheterna verkade ofta i 
periferin av sina lokala sammanhang med små budgetar, vilket gjorde att möjligheten 
att träffa och nätverka med andra inom samma fält ofta var begränsade. Det 
revolutionerande med FESARs, var att det lyckades samla ett spirande nätverk av 
representanter från konstnärsdrivna verksamheter i Europa till ett första stormöte i 
Stockholm. 



 
FESARS deltagare 
 
Arbetet med FESARS var i många avseenden ett nätverksarbete. Vid projektets början 
hade Konstakuten kontakt med ett 10-tal konstnärsdrivna verksamheter. Vid årets slut 
hade kontakt etablerats med 70 representanter från 31 konstnärsdrivna verksamheter 
från hela Europa. Vid det här laget hade nyheten om FESARS spritt sig och 
Konstakuten tvingades att säga nej till många som anmälde sitt intresse att delta. Att 
sammanställa FESARS var även ett stort administrativt arbete som kom att bli 
Konstakutens största och mest kostnadskrävande projekt. För att lyckas genomföra  
projektet var det nödvändigt att samla in tillräckligt med pengar för att som minimum 
täcka kostnader för resa och uppehälle för samtliga inbjudna deltagare, samt för att 
kunna bjuda in intressanta föreläsare. Arbetet handlade således till stor del om att 
skriva ansökningar och bedriva lobbyverksamhet till stöd för projektet. FESARS 
genomfördes slutligen med stöd av IASPIS, Kulturrådet, SI, NKKK, Nordisk 
kulturfond, Arts Council of England, British Council och Canada Council. 
 
Eftersom huvudsyftet med seminariet var att skapa ett tillfälle för inbjudna 
representanter att mötas och utbyta erfarenheter beslutades att seminariet skulle vara 
stängt för allmänheten, med undantag för ett urval särskilt inbjudna. Detta fokus var 
viktigt då ett mer offentligt sammanhang lätt kunde skifta fokus från en 
kommunikation kollegor emellan till att "sälja in" verksamheten eller konstnärskapet 
till deltagande curatorer och institutioner. Seminariet hölls över två dagar i 
Konstnärsklubbens lokaler i Konstnärshuset på Smålandsgatan i Stockholm. Det 
strukturerades runt fyra huvudteman; Presentationer, Ekonomi, Historia och Framtid. 
Under tema ”Presentationer” bjöds samtliga deltagare (se bifogad lista) in att göra en 
10 min presentation av sin verksamhet med hjälp av video, diabilder och annan 
dokumentation.  



 
Pedro & Sophie Thor. 
 
Under tema ”Ekonomi” bjöds  Rùri från  NKKK och Tim Eastop och Eileen Daly från 
Arts Council of England in för att berätta om sitt arbete och sina respektive 
kulturinstitutioners syn på konstnärsdriven verksamhet.  

 



Tim Eastop, Arts Council of England. 
 
Två privata kulturinitiativ som arbetade med sponsring från näringslivet bjöds också 
in som motpol till kulturinstitutionerna för att berätta om sitt arbete. Thomas 
Adlercreutz från Artspace Arlanda och Bill Rubino från The Life Foundation.  

 
Thomas Adlercreutz, Art Space Arlanda. 
 
Under tema ”Historia” presenterade Jesus Pedro Lorente från Univesity of Zaragoza i 
Spanien en historisk tillbakablick över konstnärsdriven verksamhet i Europa på 1800 
och 1900-talet. David Wilson från ”Museum of Jurassic Technology” i Los Angeles 
berättade om sitt mycket speciella museum och dess unika samlingar. Reid Sheir från 
Or Gallery i Vancouver delade med sig av sina erfarenheter som curator för detta 
väletablerade konstnärsdrivna galleri med lång erfarenhet av internationellt samarbete 
och nätverksbyggande. 



 
David Wilson, Museum of Jurassic Technology, LA. 
 

 
Reid Sheir, Or gallery, Vancouver. 
 
Under tema ”Framtid” berättade  Jean-Paul Felley och Olivier Kaeser från Attitudes i 
Geneve om sina erfarenheter av att ha organiserat ett seminarium liknande FESARS i 
Genève 1998.  Micz Flor från Public Netbase i Wien, inbjuden att föreläsa om sitt 
arbete och sin erfarenhet av nya media i förhållande till nätverksbyggande och 
konstnärsdriven verksamhet, valde istället att iscensätta en provokativ aktion där han 
bad alla kvinnor att lämna Konstnärsklubbens sal som villkor för att hålla sitt 
anförande. Han ville med sin aktion uppmärksamma det faktum att Konstnärsklubben, 
i vars lokaler vi vistades, enbart antar män som medlemmar. 



 
Micz Flor & Anne Ryan 
 
Förutom seminarieprogrammet på konstnärshuset innehöll FESARS ett digert socialt 
program som innefattade en ”Dokumentationsutställning” på Konstakuten, ett 
nordiskt video screening program sammansatt av Cristian Rieloff och Mats 
Bergsmeden, live musik med Goran Kajfes och Regis, samt bok release av Locus + 
med konstnären Anya Gallacio på restaurang Två Plan. Programmet inleddes med 
gemensam middag för alla deltagare följt av vernissage och fest på Konstakuten. Árni 
Gudmundsson hade formulerat idén till en utställning med dokumentation av 
konstnärers arbete. Genom allmänt upprop och utskick bjöd Konstakuten in alla 
konstnärer vi kände att med anledning av FESARS skicka in dokumentation av sitt 
arbete i en A4 pärm till en utställning på Konstakuten. Ett 100-tal konstnärer deltog.  
Utställningen erbjöd FESARS deltagarna en möjlighet att ta del av ett stort antal 
svenska och nordiska konstnärers arbete, samt en möjlighet för dom deltagande 
konstnärerna att knyta kontakt med dom tillresta. Utställningen lyckades över 
förväntan med sin föresats och ledde till att en mängd utbyten och samarbeten 
genomfördes. Det ledde även till att ett permanent arkiv med dokumentation av 
konstnärers arbete grundades på Konstakuten under namnet Konstbanken. Våren 2000 
ställde Konstakuten ut Konstbanken på Stockholm Art Fair. 



 
Konstbanken, Sthlm Art Fair 
 
FESARS seminariet var en stor framgång som kom att bli tongivande i Konstakutens 
arbete och utveckling dom följande åren. Deltagarna enades vid seminariets slut om 
att bilda ett gemensamt nätverk för konstnärsdrivna verksamheter. Nätverket 
etablerades i första hand som en mailinglista med möjlighet till informationsutbyte 
mellan deltagarna samt som en plattform till vilken andra konstnärsdrivna 
verksamheter kunde ansluta sig.  Grunden för nätverket hade redan skapats genom 
Konstakutens arbete med FESARS,  bl.a. hade ett nyhetsblad där samtliga deltagare 
deltog med en kort presentation av sin verksamhet och målsättning redan tryckts.  
Nyheten om FESARS och FESARS nätverket spred sig runt världen och resulterade i 
att Konstakuten blev inbjuden att delta och föreläsa om FESARS vid en rad 
internationella sammankomster och seminarier. Först ut var en inbjuden från Oreste– 
ett nätverk av italienska konstnärer att delta i en sammankomst som Oreste anordnade 
på Venedig Biennalen i nov 1999. Vid sammankomsten deltog även Attitudes från 
Genève som deltagit i FESARS i Stockholm som nu arbetade med att sätta samman 
ett slags ”gula sidorna” över konstnärsdrivna verksamheter, samt Grupo Provisional 
från Caracas i Venezuela. Grupo Provisional var i full färd med att förbereda ett 
internationellt möte för konstnärsdrivna verksamheter i Caracas år 2000. Attitudes, 
Oreste och Konstakuten inbjöds att delta i detta arbete genom att sätta samman en 



lista med rekommenderade deltagare från Europa. Samtidigt diskuterade Attitudes, 
Oreste och Konstakuten möjligheten att gå samman i ett gemensamt projekt med att 
förena sina respektive nätverk till ett gemensamt internationellt nätverk och plattform 
för konstnärsdrivna verksamheter. Projektet diskuterades via e-post för att åter 
aktualiseras vid en senare sammankomst år 2000 vid Royal College of Art i London i 
samband med slututställningen ”Democracy”, anordnad av årets avgående curator 
studenter. Oreste hade som en del av utställningen bjudits in att anordna en 
sammankomst. Oreste bjöd in ett urval konstnärsdrivna verksamheter och projekt från 
London, samt Konstakuten och Attitudes från Genève att berätta om sina projekt och 
verksamheter. Tanken var att i förlängningen undersöka idén om ett gemensamt 
nätverk med London verksamheterna. Intressant nog kändes London verksamheterna 
relativt ointresserade av att ingå i ett gemensamt internationellt nätverk. Kanske 
hängde detta samman med Londons centralt etablerade position i det samtida 
konstlivet och en åtföljande känsla av självtillräcklighet som resultat av detta.  
 
I Stockholm hade Konstakuten efter FESARS fått möjlighet att expandera sin 
verksamhet. En större lokal hade blivit ledig på plan 1 på Nackagatan, och ett 
projektbidrag för att utveckla kontakterna som etablerats genom FESARS hade 
beviljats av stiftelsen Framtidens kultur. Sommaren 1999 ägnades åt att bygga om den 
nya lokalen till ett stort utställningsrum och ett kontor. Konstakuten behöll även sitt 
tidigare utställningsrum på plan 2 och omvandlade det till ett projektrum med namnet, 
”Intensiven”. Projektbidraget från Framtidens kultur möjliggjorde även att ett arvode 
för första gången kunde betalas för en person att arbeta deltid med Konstakuten. Detta 
arvode uppbar Sofie Sweger under 1999 –2001 för sitt arbete med att bygga upp och 
samordna Konstakutens administration och publika verksamhet. 
 
Hösten 1999 öppnade det nya Konstakuten med en utställning av Per Hüttner 
”Knowledge and the Corporeal” och en installation; ”Fotboll” av Ann Rosén på 
Intensiven. 



 
Per Hüttner, Knowledge & The Corporeal. 

 
Ann Rosén, Fotboll 
 
Om perioden fram till FESARS karakteriserats av en verksamhet präglad av 
Konstakutarnas egna individuella konstnärskap kom perioden efter FESARS att 



karakteriseras av en satsning på en mer publik verksamhet och en utveckling av 
Konstakutens organisationsstruktur. Detta möjliggjordes bl.a.  genom uppbyggnad av 
ett kontor med fungerande administrativa rutiner där formgivning och lansering av en 
ny grafisk profil med trycksaker, logotyp, och webbplats ingick som en viktig del. 
Konstakutens nya webbplats samlade all dokumentation från Konstakutens tidigare 
projekt och utställningar och fungerade som ett viktigt publiceringsverktyg i 
Konstakutens verksamhet och som en plattform för det nybildade FESARS-nätverket.  
 

 
 
Per Hüttner, Árni Gudmundsson, Cristian Rieloff och Sofie Sweger ansvarade 
gemensamt för det utställnings- och projektprogram som drevs på Konstakuten. 
Utställningsverksamheten kom under 1999 -2001 att bli alltmer mångfacetterad och 
spänna över alltfler områden. Detta skapade en oerhört dynamisk, utvecklande och 
inspirerande tid. Som grupp turades vi om med att genomdriva individuella förslag 
och idéer som sedan genomfördes i gemensam anda utan slutlig åtskillnad. Vi 
fungerade som bollplank och stöd för varandra. Inom denna ram fanns stor 
generositet, solidaritet och gemenskap.  
 
Projektbidraget från stiftelsen Framtidens kultur avsett att utveckla kontakterna och 
utbytet som skapats genom FESARS möjliggjorde bl.a. ett utbyte och samarbete med 
Or Gallery i Vancouver i ett projekt kallat ”Curatorial Mutiny”.  ”Curatorial Mutiny” 
var en utställnings idé av Per Hüttner som gick ut på att bjuda in en konstellation 
konstnärer till en aktiv roll i det curatoriska arbetet med en gemensam utställning. I 
samarbetet med Or Gallery ombads Reid Sheir att föreslå två kanadensiska konstnärer 
till en utställning på Konstakuten där Konstakuten föreslog den tredje konstnären. 
Reid föreslog Geoffrey Farmer och Brian Jungen. Utifrån dessa två konstnärer bjöd 
Konstakuten in Hans Jörgen Johansen. Konstnärerna uppmanades att ta kontakt med 
varandra för att diskutera idéer till en gemensam utställning. Hans Jörgen föreslog ett 
eget befintligt verk som han presenterade för Brian och Geoffrey. Verket bestod av en 
blankpolerad takfläkt, mikrofon, förstärkare samt ett blank polerat krom 6-pack med 



burkar. Hans Jörgen berättade för Geoffrey och Brian att filmen ”Apocalypse Now” 
hade varit en viktig influens för honom i hans verk, särskilt med avseende på 
takfläkten som ihop med mikrofonen och förstärkaren kunde höras simulera ljudet 
från en helikopter. Geoffrey och Brian tog fasta på ”Apocalypse Now” som influens i 
Hans-Jörgens verk och valde utifrån den att skapa ett gemensamt verk på plats. Dom 
skapade en konstruktion liknande en flotte, byggd av upphittat material som 
refererade till ”färden uppför floden”. Deras installation integrerades så med det 
rytmiska ljudet från Hans-Jörgens ”helikopterblad”.  

 
Bilder: ”Curatorial Mutiny” 



 
 
Utställningsprogrammet på Konstakuten kännetecknades av kort tidsplanering och ett 
dynamiskt förhållningssätt till förslag, möjligheter och idéer. Det gick nästan alltid att 
skapa en lucka eller ändra om i programmet om något intressant uppenbarade sig. 
Konstakutens utställning med den bosniske konstnären Nebojsa Seric Soba, som knöt 
an till Moderna Museets storsatsning ”After the Wall” 1999 är ett sådant exempel.  
Utställningen var ett samarbete med Galleri Mors Mössa i Göteborg, där den först 
visades. Eftersom Soba  deltog i ”After the Wall” och skulle komma till Stockholm i 
samband med detta var det ett ypperligt tillfälle att samtidigt få möjlighet att visa hans 
utställning ”The Quest for Identity” på Konstakuten och bjuda in dom många 
deltagarna i ”After the Wall” på vernissage och Bar på Konstakuten.  



 
Nebojsa Seric Soba  
 
Utställningsprogrammet formades även av dom många möten och resor som 
verksamheten möjliggjorde. Utställningen ”Cave”- av Goshka Macuga är ett sådant 
exempel. När Konstakuten var i London för att delta i seminariet på Royal College, 
ordnade Konstakuten samtidigt ett möte med konstnären Klega för att få tips på 
konstnärer till galleriet.  Klega drev ett galleri i sin ”Council flat” i södra London som 
hette Sali Gia och hade därigenom kontakt med en hel del intressanta konstnärer. 
Kontakten med Klega var etablerad sedan tidigare då han 1997 ställt ut på 
Konstakuten.  Vid mötet med Klega deltog konstnären Goshka Macuga som visade 
bilder på ett verk kallat ”Cave” som hon tidigare det året genomfört på Sali Gia. Idén 
till ”Cave” byggde på att skapa en struktur– en grotta till vilken Goshka bjöd in andra 
konstnärer att visa ett verk. I samarbete med Goshka bjöd Konstakuten in ett urval 
svenska konstnärer att delta och bli medskapare i hennes verk ”Cave”. Deltagande 
konstnärer var: Roger Andersson, Magnus Bärtås, Carin Ellberg, Thomas Elovsson, 
Ulrika Friberg, Peter Geschwind, Gustav Hellberg, Petra Innanen, Bengt-Olof 
Johansson, Arijana Kajfes, Matti Kallioinen, Johanna Karlsson, Klara Kristalova, 
Torbjörn Limé, Anna-Lena Lundmark, Lena Malm, Ebba Matz, Cecilia Parsberg, Ola 
Pehrson, Henrik Rylander, Andreas Roth, Hreinn Stephensen, Daniel Westlund, 
Anders Widoff och Sophie Ödmann.  



 
Goshka Macuga,  ”Cave”. 
 
Om utställningsprogrammet på plan 1 karakteriserades av ett internationellt utbyte var 
verksamheten i Konstakutens projektrum, Intensiven betydligt mer lokalt förankrad. 
Intensiven fungerade som en öppen plattform för konstnärer som önskade pröva nya 
idéer, installationer och projekt i en stödjande miljö. Det var med stort mod och 
generositet som dessa projekt på Intensiven genomfördes. Jag minns Neil Goldsteins 
installation ”Anhöriga rummet” och Karin Perssons ”Gömma Nyckel”.  
 
Stockholms Landsting hade köpt in en serie fotografiska verk av Neil Goldstein till 
sitt ”Anhöriga Rum” på akuten på ett av dom stora sjukhusen i Stockholm. ”Anhöriga 
Rummet” var den plats på akuten dit man som anhörig eller vän kom för att ta ett sista 
farväl av någon närstående som gått bort. Verken som Landstinget köpt in av Neil 
Goldstein var färgfotografier tagna av himlen från flygplan under Neils många resor 
över Atlanten. Det var vid installationen av dessa inköpta verk i ”Anhöriga Rummet” 
på sjukhuset som Neil för första gången kom i kontakt med detta rum. Ett rum han 
blev så berörd av att han valde att lyfta ut det ur sin mycket specifika kontext för att 
återskapa det i minsta detalj i en installation på Intensiven.  
 



 
Bild: ”Anhöriga rummet” 
 
Karin Persson skapade med sin installation ”Gömma Nyckel” ett skeende och en 
förhöjd uppmärksamhet som naglade fast betraktaren i nuet och i rummet. I ett 
ombyggt nyckelskåp hade hon placerat en motor som drev en tunn lina i en mekanisk 
bana som följde projekt rummets alla hörn och vinklar.  Fastknuten vid linan färdades 
en ensam nyckel. Med spänd uppmärksamhet kunde man följa nyckelns vingliga färd 
runt banan i rummet.  
 



 
Bild: ”Gömma Nyckel” 
 
Vernissage dagarna på Konstakuten och Intensiven samordnades alltid i möjligaste 
mån. Det hjälpte till att dra en intresserad publik och skapa möten mellan besökande 
och lokala konstnärer. Vid alla Konstakutens vernissage ordnades Bar och fest. En bra 
ljudanläggning var en tidig investering i verksamheten, samt att bjuda in intressanta 
DJ:s att spela. Festen pågick ofta långt in på småtimmarna. Vernissage dag på 
Konstakuten var alltid fredag 18-21, därefter ”Bar till sent”. Alla var välkomna. 
Under sin mest uppmärksammade tid kunde man ibland i korta magiska ögonblick se 
spontana samtal och möten uppstå mellan personer annars väl åtskilda av sina 
positioner i konstvärldens välbevakade gränsposteringar. Detta kändes alltid som en 
seger. 
 
Konstakutens fem års jubileum år 2000 firades med en internationell performance dag 
som slog publikrekord. Ilya Sin och Vishniov från Minsk i Vitryssland framförde 
”The Cult of Personality” - en dramatisk performance som gav inblick i en annan 
tradition. Mats Bergsmeden och Arne Widman genomförde ”Bultaco 2000” – en 
motorcross performance i Konstakutens projektrum som jag sent kommer att glömma. 
Kurt Johannesen från Norge framförde ”The Tenth Journey” – en poetisk, plågsam 
gestaltning av rörelse och transformering. 
 



 
Bilder”The Tenth Journey” 



 
”The Cult of Personality”, 

 



:”Bultaco 2000”, 
 
Den utökade utställnings- och projektverksamheten på Konstakuten åren 1999-2000 
gör att Konstakuten blir alltmer involverad och aktiv i rådande kulturbidrags politik.  
Den administrativa bördan krävde vid det här laget minst en heltidstjänst för att gå 
runt. År 2000 beviljas Konstakuten efter många möten och ansökningar ett 
verksamhetsstöd från Kulturrådet på 100 000:- om året, samt c:a 80 000:- i 
verksamhetsstöd från Stockholms kulturförvaltning. Detta var ett viktigt och 
välkommet steg i erkännandet av Konstakutens verksamhet från institutionellt håll.  
 
Hösten 2000 bjuder Konstakuten in Ottilia Holmström som ny samarbetspartner. 
Ottilia är nyutexaminerade från Konstfack i Stockholm där hon varit med och initierat 
A5-ett nätverk av nordiska konststudenter samt seminariet ”Avoiding the System”, 
där Konstakuten deltagit som föreläsare. Vid det här laget har det blivit tydligt att det 
växande obetalda arbetet med Konstakuten börjat ta ut sin rätt trots alla fantastiska 
upplevelser som genereras. Personliga åtaganden och intressen gör slutligen att Per 
Hütttner, Árni Gudmundsson, Cristian Rieloff och Sofie Sweger 2001 beslutar att 
lämna över Konstakuten till en ny styrelse bestående av Ottilia Holmström, Elin 
Strand, Malin Arnell och Henrik Andersson. Överlämnandet är en solidaritetshandling 
informerad av övertygelsen om vikten av självständiga eget formulerade 
organisationer och verksamheter för konstnärer. Erfarenhet hade visat oss att det låg 
mycket arbete bakom att bygga upp en sådan organisation och att det tog tid att 
etablera kontakt, stöd och förtroende från bidragsgivare. Vi valde därför efter 
övervägande att lämna över Konstakuten till ett nytt gäng konstnärer med nya visioner 
och ny energi snarare än att lägga ner verksamheten. Förhoppningen var att 
Konstakuten på detta sätt skulle få möjlighet att fortsätta utvecklas som en viktig och 
självständig plattform för konstnärer.  Samtidigt frigjorde vi dom individuella 
intressen som vi hade utvecklat under arbetet med Konstakuten till att gå vidare med 
nya projekt. På detta sätt kunde Konstakuten bestå samtidigt som det genererade tre 
nya projekt. 
 
2002 startar Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff tillsammans med Daniel 
Westlund ID:I galleri. ID:I drivs och ägs av 17 konstnärer som tillsammans delar på 
årshyran för en utställningslokal på Tjärhovsgatan 19 i Stockholm. Varje konstnär har 
en utställningsperiod på tre veckor en gång om året då dom själva bestämmer och 
ansvarar för vad dom vill göra. ID:I s kollektiva ägandestruktur gör galleriet 
oberoende av bidrag för sin verksamhet samtidigt som det skapar regelbundna 
utställningstillfällen för samtliga ägare. En strategi för oberoende och självständighet. 
 
Per Hüttner satsar efter Konstakuten på att utveckla sitt eget konstnärskap och sin roll 
som curator i en rad uppmärksammade utställningsprojekt och publikationer.  
 
Sofie Sweger bildar 2001 United Net-Works- en plattform, nätverk och arkiv för 
samtida konstnärer, konstnärsdrivna verksamheter, curatorer och forskare. United 
Net-Works undersöker nya arbetsformer och organisationsstrukturer för ökad 
kommunikation, samarbete och utbyte inom sfären för samtida konst och kultur. 
United Net-Works  blir FESARS-nätverket och konstbankens nya hem. 2002-2004 
drivs United Net-Works i samarbete med Lena Malm och Marianne Hultman. 2003-
2005 genomförs projektet ”United Net-Works on the Road 2003-2005” – en 



internationell turné med ett mobilt arkiv för konstnärer som fungerar som plattform, 
förmedling och mötesplats för presentationer, screenings och workshops.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


