
7.9 – 
6.11

Kalmar konstmuseum

ÅTERKOMSTER
Gunilla Pantzar

2022



Vad är det att vara människa? Den fysiska kroppen, känslor, med-
vetande och relationer. Gunilla Pantzar återvänder ständigt till  männi-
skan. Hon intresserar sig även för alla artefakter vi omger oss med 
och för vardagliga ting som viktiga bärare av kultur och minnen. Hon 
återkommer ofta till kläder som en utgångspunkt och ser på textil 
som en form av minnesbärare. Under 1990-talet gjorde hon en serie 
textila livskransar där folkkonst möter vardagliga föremål som vispar, 
slevar, tesilar och cykelhjul. Hon har arbetat med middagsbordet som 
en plats där relationer skapas och konflikter utspelas samtidigt som 
vardagens lunk pågår. Ett senare exempel är utställningen Inside, 
som först visades på Ljungbergmuseet 2016, där hon i stället utgick 
från det som finns under huden och via textil blottlade skelett, blod-
ådror, hjärnan och nervtrådar.

Gemensamt för alla projekt är ett dedikerat intresse för berättelser 
bakåt i tiden och samtidigt en skarp blick på samtiden. Parallellt med 
arbetet som scenograf, kostymtecknare och dock- och maskmakare 
på Byteatern Kalmar Länsteater 1971 – 2009 har hon arbetat med sitt 
fria konstnärskap. Arbetet i ateljén har fått näring från teatern och 
vice versa. En växelverkan mellan att vara i kollektiva processer på 
teatern och att sedan söka ensamheten i ateljén.

I sitt konstnärskap frilägger Gunilla Pantzar det starka och sköra som 
förenar människan. Det är en tematik som går igen i Återkomster och 
den här gången är det kartan och platsen som bildar den röda tråden. 
I form av porträtt gestaltar hon hur vissa platser kan ha betydelse för 
olika personers identitet. Platsen har skapat sammanhang, lämnat 
spår och etsat sig fast i minnet.

Processen till Återkomster satte i gång efter flyktingkrisen 2015 och 
rapporteringarna om de livsfarliga flyktvägarna över Medelhavet 
som följde bland annat kriget i Syrien. Senare kom Gunilla Pantzar i 
 kontakt med människor som flytt och kommit till Kalmar och Öland. 
Tankar kring sorg, plats och minne formades. Vad är ett hem? Vilka 
spår lämnar olika platser i oss? Och hur tar ett land som Sverige 
emot de som söker sig hit? Vi lever fortsatt i en orolig tid. Rysslands 
 invasion av Ukraina har återigen aktualiserat detta.
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I sina efterforskningar samtalar Gunilla Pantzar med olika männi-
skor, lyssnar till deras berättelser och omvandlar sedan ord till bild. 
Fragment av det hon lyssnat till blir till utsnitt ur livsberättelser. 
 Återkomster rör sig dock brett kring sitt ämne och det handlar inte 
enbart om påtvingad flykt. Att lämna av andra orsaker, att söka 
äventyr, rotlöshet i livet eller att i yrkeslivet drivas av att bygga 
broar mellan människor, är några exempel.

I verket Utblick återvänder Pantzar till sina egna minnen. Vi ser 
 Frihetsgudinnan i New York och bakom den en panorering över 
 stadens rutnät och nattens belysning. Själv hade hon längtat dit 
länge, som många gör, men kom dit först i mitten av livet. Senare i 
 samband med att hon läste Ola Larsmos bok Swede Hollow (2016), 
om de vidriga förhållanden som många hamnade i det nya landet, 
började hon på nytt reflektera över den stora emigrantvågen som 
gick från Europa till USA under andra hälften av 1800-talet.   Längtan 
efter frihet är universellt och skär genom historien och nuet.  Betyd-
elsen av frihet var även ett återkommande svar hon fick från de hon 
samtalade med inför Återkomster.

Till en av de intervjuade ställde hon frågan: Var känner du dig 
hemma? Var på hon fick till svar: Mitt hem är hos mig själv. Svaret 
 kommer från en person som i sitt bagage bär på flykt från krig och 
 erfarenheter av att i vuxen ålder börja om igen med studier, språk, 
arbete och vänner. Delar av det som gör oss till någorlunda hela 
människor. När hon senare skulle arbeta fram ett bildverk utifrån 
hans erfarenheter, Minnestrådar till framtiden, valde hon en enkel 
t-shirt och arbetade med det fågelperspektiv som en karta visuellt 
ger. Vi ser Aleppo ovanifrån men strukturen av hur gatorna bildar 
ett vindlande mönster skulle kunna vara var som helst i världen. 

              *

Texterna som följer är fragment från olika berättelser och liv som 
ligger till grund för några av verken. Gunilla Pantzar har gjort urvalet 
och satt samman. Direkta citat kommer från intervjuerna som gjorts 
inom projektet Återkomster. 

Sådden och skörden odlade du med kärleksfull hand 

Du avslutade ditt liv så oväntat

Lyssna du viskar över våra barndoms marker

Man 63 år

Jorden du älskade



Aleppo – Borsa – Lesbos – Aten – Belgrad 

– Wien – Malmö – Kalmar – Göteborg

”Mitt hemma är hos mig själv

Nu är det viktigt att ge sig tid, våga misslyckas

Ta emot kärlek, ta emot sorg

Mod att hitta min väg”

Man 27 år      

Minnestrådar till framtiden



Mosul – Bagdad – Erbil – Ankara 

– Wien – Malmö

Det sista samtalet från familjen:  

”IS har hämtat pappa

Jag hade allt och förlorade allt”

Läser nu till läkare

Man 26 år

Utgångspunkt



Speglingar, vinylfärg på textil



”Livet har gett mig en insikt om att tillvaron är skör, den kan 

plötsligt förändras, förstöras. Det finns ingen trygg plats. Jag 

drivs av en stark känsla för rättvisa, ser orättvisor, övergrepp 

och fattigdom, det gjorde jag redan som barn.

Jag var inte gammal när jag förstod vikten av att klara mig själv, 

jag ville inte vara beroende, skaffade mig strategier för att inte 

bli infångad i svårigheter, samtidigt fanns en  äventyrlighet 

och nyfikenhet, en lust att hjälpa och delta. 

Arbetet med barnen i Rinkeby betyder särskilt mycket för mig.”

Kvinna 76 år

Brinnande vägar



Tripoli – Rafa – Alarish – Färjestaden

Platser inristade i kroppen och minnena

”Jag vill göra mycket för mitt nya hemland”

Kvinna 38 år

Vågspel



Irland

Mötet med att leva nära natur och djur, hedar och hav

Japan

Lärde sig teckna - se - vara - bli ett med berget

Högsby – Nybro 

Vandringar i väglöst land runt småländska insjöar

”Minns hur mamma packade alla våra väskor 

och kartonger. 

Jag var fjorton år - vi hade flyttat fjorton gånger 

över tre kontinenter.”

Kvinna 73 år

Vandringar



Lämnar Kalmar med enkel biljett till Kochi

”Jag vill inte fly eller ta en paus

utan leva mitt liv fullt ut i varje steg

Ta med hela mig själv

Våga släppa det kända 

Öppna mig för det okända”

Man 32 år

Sökvägar



Utblick, broderi på textil



Gunilla Pantzar är född 1945 och växte upp på en gård utanför Skän-
ninge. På 1960-talet utbildade hon sig på Capellagården, Nyckel-
viksskolan och Konstfack. Efter att hon 1967 sett föreställningar på 
Marionetteatern i Stockholm insåg hon att scenografi var hennes 
kall och hon gick över till scenografiutbildning på Konstfack. Senare 
studerade hon mask- och dockhantverk för den legendariska Mikael 
Meschke på Marionetteatern.  

Sedan 1974 har Gunilla Pantzar bott och verkat i Kalmar. Hon ingick i 
gruppen som grundade Byteatern Kalmar Länsteater där hon  mellan 
1971 – 2009 arbetade som scenograf, kostymtecknare, dock- och 
maskmakare. Parallellt med sitt arbete inom teatern har hon verkat 
som fri konstnär med en lång rad utställningar, projekt och offentliga 
gestaltningar bakom sig. Återkommande teman är existentiella frågor 
kring relationer, liv och död. En röd tråd i Pantzars konstnärskap är 
människors berättelser, historiska som samtida. Hon arbetar bland 
annat med assemblage-teknik, funna objekt, textil och broderi via 
installationer och skulptur.  
 
Gunilla Pantzar är representerad vid bland annat Kalmar konstmuseum, 
Röhsska museet och Länsmuseet Gävleborg och tilldelades 1994 
Palmærpriset.  

Curator, inledande text och biografi: Sara Hemmingsson

Fotograf: Bertil Hertzberg

GUNILL A PAN T ZAR
Biografi
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