SY DO ST E N
U NI T E D

Kalmar konstmuseum

15.10.22 – 08.01.23

SYD OS T E N UNI T E D
Vårt Nationalmuseum

Inland, kustland, skog, människor, djur och möten. En natur- och
relationsnära tillvaro med klarblå skyar, disigt mörker och älskade
hemvister. Aktiviteter av solidaritet och motstånd i knutna nävar och
öppna händer. Ögonblicksbilder som fragmentariskt berättar
om platsen, människorna och livet.

ÅRE TS MEDVERK ANDE :
Småland
Anders Allard, Jennie Margareta Andersson, Yvonne Aspernäs, Isolde Berg,
Anna Berglund, Christine Bergkvist Björklund, Britt Bogårdh, Lotta Björn,
Sarah Bouamrane, Tove Boysen, Josefin Bravo, Jan Albert Carlsson,
Jonas Delefelt, Jenny Eneroth, Erica Engdahl, Lena Fries, Marita Fischman,
Sara Fröjd, Anna-Linda Gabriel, Erika Givell, Niclas Hallberg, Birgitta Heiling,
Connie Heitmann, Vera Hint Kindgren, IngaBritt Hjärtberg, Linn Häggbring,
Emma Ivansson, Josef Valentin Jawed, Catharina Johansson Ek, Henrik J ohansson,
Niklas Johansson, Nelly Johansson, Björn Jäderås, Lena Kamras, Gunilla Karlsson,
Marie Karlsson, Leif Kindgren, Klara Knutsson, Helle Kvamme, Miriam Kronstrand,
Maria Larsson, Anna-Carin Leijon, Agneta B. Lind, Alve Lundin, Frida Lundén Mörck,
Johanna Löfberg, Ann-Britt Malmsten, Toivor Mellström, Hoschang Moschiri,
Henrik Palmberg, Lars Palm, Pia Palm, Kåre Persson, David Petersson,
Magnus Petersson, Ann-Marie Rautenberg, Ann Rydh, Anette Rydqvist,
Eva Skarbäck, Johanna Strand, Roger Svensson, Ermias Ekube Teweldemedhin,
Mats Tusenfot, Lars Utterström, Sara Västerlund, Anna Wyn-Jones Frank,
Lena Wängelin, Maria Yderland, Eivor Åberg, Ludvig Ödman.

Hur närmar man sig en utställning med så många uttryck och snabba
vändningar? Hur kan en läsa denna variationsrika samling? Årets
tema, Vårt Nationalmuseum, föddes ur samtal om hur konst, konsthantverk, design och slöjd används för nationalitetsskapande. Vi
resonerade om vikten av att få äga sin egen berättelse, om att få ta
plats i skapandet av vårt kulturarv, i beskrivningen av vår historia och
skiftande identiteter.
Vi lekte med tanken om en paviljong på Nationalmuseum i S
 tockholm
– en avdelning där autentiska röster med anknytning till vår del av
landet tog ton och berättade om livet här och nu. I den tanken skapades Vårt Nationalmuseum.
Så när du utforskar årets Sydosten United kan det vara spännande
att göra det med identitetsglasögonen på. Vad säger verken om
relationen till vår geografiska position och människorna här? Vilka
engagemang och intressen har varit drivande i tillblivelsen? Vad ser
du för glädjeämnen, frustrationer och drömmar?

Lene Andreasen, Sofia de la Fuente, Kristoffer Grip, Inge Hakansson,
Michaela Ivarsdotter, Anette Jonsson, Margit Karlsson, Alexandra Melander,
Iréne Viberg.

I utställningen har vi valt att göra grupperingar med övergripande
rubriker som du hittar i verkslistan. Det ger en riktning av vilka samband vi såg. Vårt Nationalmuseum är en upptäcktsresa av skiftande
relationer och tolkningsmöjligheter, en utflykt för dig att utforska så
som du själv vill.

Öland

Mycket nöje!

Lars Apelmo, Elin Boberg, Maja Stina Breife, Per Brandstedt, Mats Brate,
Matilda Carter, Olle Dahlkild, Elisabet Engqvist, Elisabet Hall, Ludvig Hyrefelt,
Mi Höglund, Theo Janson, Kristina Jeppsson, Richard Krantz, Nike Lindholm,
Marlene Lindmark, Elisabeth Lindstedt, Anna Lindvall, Stina Lord, Jonas Lundquist,
Emmi Roosling, August Sörenson, Eva Thunberg, Martin Thunberg, Anna Wintzell,
Edward Whittaker, Jeanette Wåhlstrand, Linda Zetterman.

Markus Emilsson
curator

Blekinge

JURYNS M OT IV E RIN G

Mellan vantar och videokonst:
allt har plats i ett Nationalmuseum

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 bedöma dessa mängder av verk t illsammans
med. Vi i årets jury är sammansatt med ett brett spektra av
erfarenheter från olika håll. Vi kommer från konsten, från h
 antverket och akademien. Vi är såväl praktiker som teoretiker, vi är
aktiva på museer, konsthögskolor och på gallerier men också i helt
andra kreativa forum.

 ydosten United 2022. Vi ser att objekten är sina egna men i d
S
 etta
sammanhang relaterar till varandra, berättar historier och får besökaren att skapa egna. Ett nationalmuseum är helheten, inte ett
ting utan alla sakers gemensamma berättelse.

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.

Välkomna till ert Nationalmuseum!

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 generationer 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 t ekniker.
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 l eranimationer, 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 Nationalmuseum. Det finns flera perspektiv och en lekfullhet i

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.

Kakan Hermansson, Jonas Liveröd och Maria Carlgren

SYD OS T E N UNI T E D

PRO GR A MPUNK T E R

Under de senaste åren har vi utvecklat nya visioner och idéer för
utställningskonceptet. Ambitionen är att skapa spännande utställningar men också att Sydosten United ska fungerar som en
plattform där utövare och publik kan mötas, utbyta tankar och idéer
och bygga relationer. Det innebär bland annat att vi bjuder in till
flera specialvisningar och workshops under utställningsperioden.
Det finns också ett Skapande skola-projekt för högstadieelever
knutet till utställningen.

STOP MOT ION – WORKSHOP

Ett format under utveckling

I år har vi valt att välkomna ansökningar från hela bild- och formområdet.
I utställningen kommer ni därför att möta både konst, konsthantverk,
slöjd och design. Vi ser det som ett naturligt steg i strävan att skapa ett
förenat kreativt fält för Småland, Blekinge och Öland.
För en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och
utövare i hela sydostenområdet har vi sökt samarbeten med institutioner i andra delar av Småland och Blekinge. Arrangörskap och
utställningsplats kommer därför alternera de närmaste åren men
utställningskonceptet kommer vara det samma. Vi vill att Sydosten
United ska vara en salong för hela Småland, Blekinge och Öland.

29 okt
kl 13–16

Lär dig att göra animationer i lera tillsammans med
Stina Lord, konstnär.

KONST KRI T IK – WORKSHOP
12 nov
kl 13–16

Att skriva och tala om konst med Makda Embaie, konstnär
och poet.

M E D A N D R A S Ö G O N – S P E C I A LV I S N I N G
16 nov
kl 18–19:30

Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, och Filippa de Vos,
pedagog på Växjö konsthall, gör sin läsning av utställningen och
väljer verk som väcker deras intresse.

PECHAKUCHA-NIGHT

2024
Sydosten United tar plats
på Kulturcentrum Ronneby
konsthall, Ronneby.

202 5

30 nov
kl 18–20

Presentationer i samarbete med Svensk Form Småland
med utställare från Sydosten United.

Sydosten United arrangeras

V I S N I N G M E D G Ä S T E R – S P E C I A LV I S N I N G

av Smålands konstarkiv på
Vandalorum, Värnamo.

3 dec
kl 14–15:30

2026
Sydosten United återvänder
under hösten till Kalmar konstmuseum, Kalmar.

Möt inbjudna konstnärer som samtalar om sina verk
i utställningen.

FINISSAGE
8 jan
kl 14–16

Med pompa och ståt firar vi Sydosten Uniteds avslut och
lämnar över stafettpinnen.
Besök vår hemsida kalmarkonstmuseum.se för mer information om
programpunkter och föranmälan.

Missa inte att följa oss på Instagram!
Varje vecka kommer en ny utställare
från Sydosten United ta över vårt konto.
@kalmarkonstmuseum
#SydostenUnited2022

kalmarkonstmuseum.se · info@kalmarkonstmuseum.se · 0480 - 42 62 82

