
Att vara jury för en salong av den här omfattningen är ett lika hedrande som komplext 
uppdrag. Med långt över tusen verk från hundratals konstnärer att ta i beaktning så 
krävs lika delar konstruktiv kritik som ett mycket öppet sinne. Inte minst då var och en 
av oss i juryn inte tidigare träffat de andra två som vi under två intensiva dagar ska be-
döma dessa mängder av verk tillsammans med. Vi i årets jury är sammansatt med ett 
brett spektra av erfarenheter från olika håll. Vi kommer från konsten, från hantverket 
och akademien. Vi är såväl praktiker som teoretiker, vi är aktiva på museer, konsthög-
skolor och på gallerier men också i helt andra kreativa forum.

I urvalsprocessen har vi inte haft någon agenda, mer än Sydosten Uniteds modiga 
och roliga tema Vårt Nationalmuseum, som har utgjort en tänjbar ram för oss att ha 
i bakhuvudet inför de verk vi valt. Temat speglas i de mängder av infallsvinklar som 
ansökningarna visat upp.

Ansökningarna har en bredd både i teknik och uttryck som vi velat ta vara på. Vi är 
måna om hantverket och handens avtryck, den tysta kunskapen som går i genera-
tioner och som befästs i områdets historia, glasriket och leran, i måleriet likaväl som i 
tändstickor. Vi vill visa på det som skapas hemma i stugan likaväl som i ateljén. Vantar 
och videokonst är likvärdiga. Men vi är lika intresserade av de egensinniga kreatörerna, 
de vars verk inte liknar någon annans.

Vi ser med glädje uttryck i ”mellanrummen” där konstnären inte väljer sida mellan 
konst och hantverk, mellan nya och äldre tekniker. Som i exempelvis videoanimationer 
där det analoga möter det digitala, där hantverket sticker ut och ligger till grund.
Vi har valt att sätta samman allt från handsmidda knivar till leranimationer, skulpturala 
plagg och historiska referenser i performanceverk. Ibland i oväntade kombinationer 
och utifrån vad avsändaren vill förmedla. Men självklart finns även landskapen här; 
vyerna och skogarna berättar också om Sydosten United och blir en del av National-
museum. Det finns flera perspektiv och en lekfullhet i Sydosten United 2022. Vi ser 
att objekten är sina egna men i detta sammanhang relaterar till varandra, berättar 
 historier och får besökaren att skapa egna. Ett nationalmuseum är helheten, inte ett 
ting utan alla sakers gemensamma berättelse. 

Vi har satt samman en salong där de enskilda verkens unika uttryck kommer till liv, 
men vi ser också en helhet där verken stärker varandra, platsen och samtalen mellan 
besökarna under utställningens gång. Vi har haft en lika rolig som mångfacetterad 
process i urvalet, och hoppas att ni känner detsamma inför utställningen. Välkomna 
till ert Nationalmuseum!
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Mellan vantar och videokonst: 
allt har plats i ett Nationalmuseum


