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FÖRORD

Johanna Karlins utställning är en helt unik tilldragelse. Till 

skillnad från alla andra utställningar Kalmar konstmuseum 

gjort, bygger den på en direkt koppling till en konstnärs många 

professionella roller. Hon är inte bara konstnär, lärare på 

Ölands Folkhögskola, styrelsemedlem i Kalmar Konstförening 

utan också projektledare för Landstingets konstsamling. I dessa 

olika roller har Johanna Karlin fått syn på det stora avstånd 

som existerar mellan vision och verklighet. Dessa brister hos 

platser och objekt i det offentliga rummet väljer hon istället 

att se som kvaliteter. I utställningen erbjuder hon oss dessa 

kvaliteter som sig själva, utan tillägg. Den enda skillnaden är 

att objekten flyttats från sina ursprungliga platser och ställts 

samman i den vita kuben, på Kalmar konstmuseum. Det är 

en helt avgörande skillnad, det kunde bara hända här och nu, 

med just denna konstnär som avsändare. Konstinstitutionen, 

med hela dess historia av makt att utnämna och namnge, ger 



betydelse åt en handling som annars kunde te sig obegriplig. I 

denna handling finns ett stort mod,  ett mod som leder oss 

andra förbi vår förutfattade bild av att allt är bra, meningsfullt 

och välordnat. Vi ges helt enkelt en möjlighet att omfatta det 

alltför bekanta med en ny och mer välgrundad kärlek. Kan 

man begära mer av en konstnär?

Kalmar konstmuseum vill förutom konstnären, varmt tacka 

Laura Hatfield som curerat utställningen. Mer än någonsin ger 

begreppet curera i bemärkelsen “vårda och ta hand om” syn för 

sägen. Hatfield har fungerat som den perfekta sparringpartnern 

och skrivit en mycket uppslagsrik text i denna katalog. Inte bara 

ger texten konsthistoriska referenser och sammanhang, utan vi-

sar också på hur Johanna Karlins arbete kan utgöra grunden för 

ett annat, mer uppmärksamt förhållningssätt till det offentliga 

rummet än den gängse, som i namn av “det nya” regelmässigt 

ersätter brister med nya brister.

Bengt Olof Johansson, museichef







UNOBSTRUCTED 
LINES OF VISION

Kalmar Konstmuseum har glädjen att presentera en separat-

utställning av konstnären Johanna Karlin. Karlin är en svensk 

konstnär, lärare, konsult och curator som för närvarande bor 

och arbetar på Öland, i Stockholm och Berlin. Utställningen 

Unobstructed Lines of Vision för samman funna objekt som 

ompositionerar vardagen i en ny installation. Karlin använder 

vanliga föremål, som en bänk, växter och kontorsmöbler, alla 

lånade från olika platser som konstnären har rest mellan i sina 

varierande yrkesroller vid offentligt finansierade institutioner. 

Den nya konstellationen som öppnar sig är en vardagens teater, 

där föremålen bildar nya relationer i dialog med bredare socio-

politiska och kulturella agendor i Sverige.

Utställningen ifrågasätter hur vi lever i det offentliga rum-

met och hur detta rum påverkar våra rörelser och erfarenhe-

ter. När man kommer in i utställningen möts man av scenen 

för ett omorganiserat offentligt rum. Här har föremål, som 

samlats in från de omgivande regionerna i Kalmar och dess 

offentliga institutioner, omplacerats i ett sceniskt berättande 



som har utformats för att ompröva och belysa de platser, fö-

remål och vägar som ibland tas för givna i våra vardagsrutiner. 

Att tillfälligt förflytta föremålen från sin normala omgivning 

och placera dem i museet gör det möjligt att fundera på hur 

det offentliga rummets organisation påverkar vår syn, och hur 

vår syn präglar vårt sätt att organisera oss socialt.

Johanna Karlin arbetar utifrån en idébaserad blandmetod med 

utgångspunkt i konceptuella och minimalistiska konsttradi-

tioner, som involverar finansiärer, arkitektur och det offentliga 

rummet i en form av modern institutionskritik. Karlin skapar 

processer av ackumulering, samling och samlande för att 

ompröva vardagens gemensamma handlingar och rörelser. De 

platser som Karlin nyligen har återbesökt finns runtom i Kal-

marregionen, de är mestadels ospecifika platser och föremålen 

som fångar hennes uppmärksamhet är banala och finns överallt. 

Det är från sådana ospecifika platser som Karlin får inspiration. 

Föremålen och områdena som hon har utgått från representerar 

egentligen inte Kalmar, utan de kan representera vilken plats 

som helst i Sverige. För Karlin gör småstaden det möjligt för 

henne att snabbare komma närmare saker och ting, och hon 

intresserar sig särskilt för en stads utkanter eller förortsområden.

I utställningen Unobstructed Lines of Vision är föremålen som 

Karlin visar inte konstverk, de är egentligen inte ens ready-made. 

Konstnären insisterar på att dessa objekt bara är vanliga och var-

dagliga föremål och det är delvis därför de inte presenteras som 

skulpturer på en piedestal. Det är snarare processerna för orga-





nisationen och konstruktionen av utställningen i sig, som utgör 

konsten i denna utställning. Här finns konsten i den diskursiva 

sfären, påvisande den komplexa sociala relationen mellan stat-

ligt finansierade, offentliga institutioner och vardagslivet. Det är 

denna omfördelning av det offentliga rummet och föremålen 

som konstituerar det, som ger betraktaren en bild av de band 

som binder den sociala sfären till den institutionella. Alltefter-

som man blir mer insatt i vilken organisation det krävdes för 

att låna och omplacera föremålen i utställningen börjar omflytt-

ningen spegla cirkulationen av konstverk, föremål och varor som 

är i omlopp i ett globalt utbyte.

En vanlig missuppfattning om den samtida konstnären är att 

yrket är strikt baserat på produktionen av lyxvaror för en varu-

marknad. Men detta är en begränsad och traditionell föreställ-

ning om en bråkdel av vad konstnärer gör. Många konstnärer 

arbetar utifrån en hybrid position som inkluderar undervisning, 

kuratering och annat arbete, förutom att sitta ensam i ateljén 

varje dag. Karlin arbetar med utgångspunkt i en idébaserad 

praktik och är verksam inom konceptkonstens tradition, likaså är 

hon engagerad i att föra fram institutionskritik som inte enbart 

inbegriper en självreflexiv kritik för konstinstitutioner, utan även 

för det komplexa nätverket mellan alla offentligt finansierade 

institutioner. Hennes arbetsmetod innebär inte enbart produk-

tionen av konstverk och utställningar, utan kombinerar de olika 

aspekterna av att vara konstnär med yrkesrollerna som präglar 

hennes verksamhet. Denna hybrida praktik var avgörande för 

skapandet av utställningen. 2012 erhöll Karlin ett tvåårigt ar-



betsstipendium från Konstnärsnämnden. I sin ansökan hade hon 

angett att hon inte skulle begära tjänstledigt från sitt arbete om 

hon fick stipendiet, utan snarare tvärtom, eftersom hon tror att 

hennes arbete är avgörande för hennes nuvarande konstpraktik. 

Att acceptera sina olika yrkesroller i samhället innebar en för-

ändring i hennes förhållningssätt till konstskapande.

Under de senaste fyra åren har Karlin undersökt sambanden 

mellan dessa yrkesroller. Den tid som hennes olika verksamheter 

har tagit i anspråk betraktar hon som tid som har använts för 

att samla in en rad platser och föremål till denna utställning. I 

sin bok The Practice of Everyday Life beskriver den franske je-

suiten och filosofen Michel de Certeau en skenpraktik kallad “la 

perruque”.1 För Certeau är la perruque återanvändningen av ar-

betstid för personliga, kreativa sysslor, och en taktik för den dag-

liga omvandlingen av tid, han beskriver vidare la perruque som:

arbetstagarens eget arbete förklätt till arbete för arbetsgi-

varen. Det skiljer sig från snatteri genom att ingenting av 

väsentlig betydelse blir stulet. Det skiljer sig från ogiltig 

frånvaro genom att arbetstagaren officiellt är på jobbet. La 

perruque kan vara något så enkelt som att en sekreterare 

skriver ett kärleksbrev på “arbetstid”, eller så komplext 

som att en möbelsnickare “lånar” en svarv för att göra en 

möbel till sitt vardagsrum.2

1  Perruque är det franska ordet för peruk.
2  Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life  
   (Berkely: University of California Press, 2002), s. 25–28.



Karlin har använt en form av la perruque i skapandet av denna 

utställning som har utgått från erfarenheter som samlats in un-

der hennes arbetstid vid olika offentliga institutioner, däribland 

Kalmar Konstmuseum, Ölands Folkhögskola, Kalmar kommun 

och Kalmar läns landsting. Komplexiteten i dessa roller och 

sambanden mellan dem tydliggörs genom hur de lånade före-

målen i museet kommunicerar tillsammans som en utställning. 

De senaste åren har Karlin spanat in föremål, idéer och platser 

utifrån sina egna rutiner, för att sedan sammanföra allt.

Johanna Karlins praktik hämtar mycket från den amerikanska 

konceptkonstens metoder från 1960-talet. Hennes arbete rela-

terar även till den institutionskritik som förts fram av konstnärer 

som Hans Haacke, Douglas Huebler och Michael Asher. 2006 

förvärvade Kalmar Konstmuseum två av Karlins teckningar utan 

titel, varefter hon bestämde sig för att upphöra med teckning 

och alltmer började arbeta utanför den vita kuben. Dessa teck-

ningar är utställningens enda objekt som det kan vara befogat 

att betrakta som konstverk och det är värt att notera att det var 

curatorn som valde att inkludera dem, eftersom de konceptuellt 

relaterar till utställningens icke-konstföremål som också ägs av 

en offentlig institution. I installationen sällar sig vanliga föremål 

till konstverk som utgör material som ägs och förvaltas av of-

fentliga institutioner, både i och utanför museet.

I enlighet med konceptkonstens tradition av praktiker har Karlin 

inte producerat några nya konstverk till den aktuella utställning-

en. Detta knyter an till konstnären Douglas Hueblers tankar i 







hans Untitled Statements från 1968, där han skriver att “Världen 

är full av föremål, mer eller mindre intressanta: jag vill inte lägga 

till något mer. Jag föredrar, helt enkelt, att konstatera att det 

existerar saker i termer av tid och/eller plats.”3 I Unobstructed 

Lines of Vision är en del av utställningsrummet fyllt med växter, 

som är lånade från flera offentliga organisationer, och påminner 

om ett verk av konceptkonstnären och den tidigare ordföranden 

för Nova Scotia College of Art and Design, Garry Neill Ken-

nedy. I verket Recent Plants från 1980 lånade Kennedy femton 

växter från ett antal kommersiella gallerier och visade dem i en 

utställning på Mercer Union Gallery. Därefter placerades en 

skylt på växtens ursprungliga plats om att den hade lånats ut 

till galleriet för att ställas ut. Växterna i Karlins utställning blir 

dock inte inbegripna i något självreflexivt utbyte som konstverk 

utan behåller istället självständigheten som bara ännu ett lånat, 

vanligt föremål inom ett större diskursivt projekt som kopplar 

ihop flera institutioner och offentliga rum.

Karlins intresse för att arbeta med funna material beror på det 

faktum att hon inte tycker om att köpa nya material för att göra 

konstverk av. Hon har aldrig varit intresserad av att arbeta med 

dyra material och har alltid känt sig bekvämare med att arbeta 

med enkla saker, som en gammal bänk eller något billigt föremål 

från IKEA. Men hon litar på museisammanhanget för att kunna 

3  Douglas Huebler, “Untitled Statements (1968)”, i Kristine Stiles 
och Peter Selz, red., Theories and Documents of Contemporary Art:  
A sourcebook of Artists’ Writings (Berkely: University of California 
Press, 1996), s. 840.



visa dessa nya materialutforskningar. I texten “On the New” be-

skriver filosofen Boris Groys målet med museet som en plats för 

att enbart samla in det nya, och det som idag är nytt för honom 

är det vardagliga, världsliga objektet, eftersom det skiljer sig från 

det traditionella, klassiska konstverket såväl som från den folk-

liga fascinationen över sensationell masskultur. I sin text reflek-

terar han över museets roll i produktionen av samtidskonst och 

hur det påverkar vår förståelse och förmåga att “begrunda och 

njuta av något normalt, något vanligt, något banalt [...]”. Han 

tror att detta kan ske i museet och hävdar vidare att “Ett nytt 

konstverk ser verkligen nytt och levande ut endast om det liknar, 

i viss mening, varje annan vanlig, världslig sak […] Bara i ett 

sådant fall kan det nya konstverket fungera som ett kännetecken 

för världen utanför museets väggar.”4

I denna utställning åskådliggör Karlin Groys uppfattning om 

att betraktarna kan lita på museiupplevelsen för att hitta ett 

nytt perspektiv på omvärlden. Att hitta ett sådant perspektiv 

är besläktat med att ha ett fritt synfält, att ha allt under god 

uppsikt. För Karlin kan denna utsiktspunkt finnas på förbi-

sedda förortsplatser, mellan staden och landsbygden, där mar-

ken fortfarande inte är överexploaterad. Konstnären menar att 

dessa banala landskap är spännande och intressanta, och pekar 

på att de kan erbjuda ett nytt sätt att se.

4  Boris Groys, “On the New”, i Art Power  
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008), s. 23–42.





I den aktuella installationen har Karlin transplanterat delar 

från sådana platser till en ny relation inom utställningsrummet, 

där besökarna kan möta märkligt välbekanta föremål, men 

felplacerade. Genom sitt konstskapande utvecklar Karlin nya 

nätverk för att förstå sambanden mellan offentligt finansierade 

institutioner och våra vardagsliv. Tillsammans utgör institutio-

nerna en del av en pluralistisk och konfliktfylld offentlig sfär 

och det är genom att beakta deras förhållande till varandra som 

vi kan få inblickar i den övergripande politiska agendan som de 

härrör från. Även om större delen av föremålen i utställningen 

kanske inte är konstverk i sig, blir de referenter för ett nytt 

samtal om vad som är och vad som kan vara. Utställningen 

pekar på en alternativ metod för att reflektera över hur vi an-

vänder det offentliga rummet. Snarare än att bara byta ut det 

gamla mot det nya föreslår Johanna Karlins verk att vi reflek-

terar över det som redan finns där, men från en ny synvinkel.

Laura Hatfield, curator



TACK TILL

Den här utställningen hade inte varit möjlig att genomföra 

utan följande personer, som jag vill rikta ett stort tack till.

Maja Anderson funktionsplanerare på Landstinget i Kalmar län, 

Ronny Erixon parkförvaltningen Kalmar kommun, Bo Jonsson 

Skälby växthus, Bibi Johansson Kalmarhem, Christina Hy-

sing Mörbylånga kommun, Malin Stark Rikshem, Madeleine 

Lundh ISS. 

Jag vill särskilt tacka curator Laura Hatfield för ett otroligt 

dynamiskt samarbete liksom museichef Bengt-Olof Johansson 

och alla medarbetare på Kalmar konstmuseum för ett fantastiskt 

arbete. Sist men inte minst vill jag tacka alla tidigare och nuva-

rande elever på Ölands konstskola, som alla har inspirerat mig!

— Johanna Karlin

Alla bilder – Johanna Karlin: Unobstructed Lines of Vision 2014
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