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"Mycket handlar om av
programmering av det man 
lärt sig i den vanliga skolan." 
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Jesper Thor arbetar med en oljemålning. - Processen och tankarna kan vara viktigare än det färdiga verket, säger han. 

Konstskola i nya lokaler 
Konstutbildningen på S:t Sigfrids folkhögskola har 
levt i kappsäck ett tag. l baracker och källarlokaler 
har verksamheten pågått medan det nya konsthuset 
sakta vuxit fram. Nu är den nya Målargården på plats. 
Äntligen är utbildningen samlad i ett hus med plats 
för det mesta som har med konst att göra. 

I en soffgrupp i husets 
hjärta sitter andra årets 
elever tillsammans med 
läraren Börje Lindell. 

· Här i ett stillsamt rum 
finns plats för möten och 
vila medan det runtom
kring ligger lokaler som 
handlar om arbete. Det 
är morgonmöte och Börje 
Lindell och utbildningens 
andraårselever går ige
nom dagen och vad som 
är aktuellt. 

Lite stilla håller verk
samheten på att bo in sig 
men än är långt ifrån allt 
fardigt. Det stora är klart, 
600 kvadratmeter med 
ateljeer för olika verk
samheter, men än är det 
många detaljer som ska 
finna sin form. För dagen 
är det krokar och lampor 
som elevema efterlyser 
for att allt ska fungera 
bättre. 

Väntans tider 
Lokalema är ljusa och 

luftiga och har en takhöjd 
som ger rymd. Ändå tycks 
de stora rummen inte 
längre så rymliga som 
de var innan elevema 
flyttade in. 

- Vi har varit ett par 
veckor i lokalema och det 
fYller snabbt, konstaterar 
Börje Lindell. 

Förutom de stora atel
jeema har varje elev en 
-arbetsplats som de utfor
mar mer efter eget tycke. 
Redan efter ett par veckor 
har de hunnit boa in sig 
och satt sin prägel på 
arbetsplatsema men för 
de flesta av elevema som 
går andra året vid konst
skolan är det en kluven 
tid. För samtidigt som de 
gör sig hemmastadda i 
de nya och efterlängtade 
lokalema är de i tankar
na redan på väg därifrån. 
Många söker vidare till 
konsthögskolor och har 
redan skickat iväg sina 
arbetsprover. Nu gäller 

det att suga ut det bästa 
av S:t Sigfrids folkhög
skola samtidigt som man 
väntar på besked från de 
skolor man sökt. 

- J ag har sökt till alla 
konsthögskolor som finns 
i Sverige. Man går i vän
tans tider och det är ju en 
del av ens närmaste fram
tid som bestäms, säger 
Bjöm Tedestam. 

Riktigt vart han är på 
väg vet han inte men in
riktningen är klar. 

- För mig är det själv
klart att söka mig mot 
någonting inom det krea
tiva och jag har sökt till 
fri konst på alla skoloma, 
säger han. 

Avprogrammering 
Under det första året 
vid konstskolan handlar 
undervisningen mycket 
om att prova och lära sig 
tekniker medan år två i 
högre grad handlar om att 
utveckla egna projekt. Ett 

Ebba Gradin broderar ett möte mellan sig själv, sin mamma och sin mormor. 
- Vi möter varandra när vi alla är ungefär 20 år och inte vet riktigt vad som ska hända, säger hon. 

En av Emma Henrikssons akvareller. 

- Ansiktet är gjort i torrpas
telL Det är nästan som att 
skulptera. Blir det fel lägger 
jag bara på nytt, säger Lovisa 
Johansson. 
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annat sätt att se det är 
att under år ett kommer 
mycket av initiatiVet från 
skolans lärare medan år 
två handlar om att hitta 
drivkrafter inne i sig själv. 

- Mycket handlar om 
avprogrammering av det 
man lärt sig i den vanliga 
skolan. Här handlar det 
inte om att vara duktig på 
det sättet. Det gäller inte 
bara att trycka in kunska
pen utan om att utvecklas 
och bli en annan med de 
nya kunskaperna, säger 
Börje Lindell. 

Utforskande 
Vid sitt staffli arbetar 
Jesper Thor med ett land
skap i olja. 

- Jag forsöker fortsätta 
på mina arbetsprover. De 
var upplösta och nu gör 
jag bilden lite mer forkla
rande. Men det är ganska 
ointressant att spegla 
verkligheten så som den 
ser ut. Bilden kanske be
rättar mer om mig än om 
ett riktigt landskap, säger 
han. 

Som for så många an
dra handlar hans två år 
vid skolan om en inre 
utveckling. 

- Det blir tufft att 
lämna skolan for här har 
jag verkligen utvecklats. 
Särskilt i huvudet, jag 
tänker på ett helt annat 
sätt. Innan handlade det 
mest om att vara duktig 
och göra fina grejor. Nu är 
man mer utforskande och 
processen och tankarna 
kan vara viktigare än det 
färdiga verket, säger han. 

Gödslar det personliga 
Just utforskandet och 
sättet att tänka återkom
mer eleverna till gång på 
gång. Man kan fundera 
på hur man lyckas utfor
ma en undervisning som 
får eleverna att växa åt 
sitt håll, som gödslar det 
personliga uttrycket och 
samtidigt nyfiket foljer 
elevernas utveckling. Att 
en del av undervisningen 
består av samtal kan man 
se. Under formiddagen 
rör sig Börje Lindell i 
lokalerna. Sätter sig ner 
och samtalar om elever
nas projekt och om tan
karna bakom deras val. 

- Lärarna känns en
gagerade i vad vi gör. 
De släpper oss fria men 
vill ändå gärna ha koll på 
vad vi gör, säger Lukas 
Hosk som kommer från 
Stockholm. 

- Skolan lockar elever 
från olika håll och det 
känns ju bra, säger han. 

Roller som stänger in 
I sina projekt arbe
tar konsteleverna med 
många olika material. På 
golvet i en av ateljeerna 
sitter Emma Henriksson 
och formar vad som kan 
tyckas vara en tät rosen
bukett av tygremsor. 

- Det ska bli lite som 
en bröllopsklänning som 
sedan ska fotograferas 
med en modell, säger hon 
medan hon fogar ihop 
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tyget med hjälp av en 
lim pistol. 

Ä ven om mönstret 
är romantiskt vackert 
handlar det inte om idyll. 
Snarare är verket en un
dersökning av hur roller 
fångar och låser in. 

- J ag undersöker heter
onormen och androgyni
tet. Det är lätt att fångas 
av sociala roller och jag 
har själv varit en duktig 
flicka. Men efter att ha 
gått här lär man sig att 
se på ett annat sätt. Här 
kan man testa och under
söka och behöver inte ha 
bestämt allt innan. 

Utlämnande 
Emma Henriksson arbe
tar gärna med akvarell 
eller skulpturalt i lera el
ler tyg. Den här gången 
kommer hennes projekt 
nära henne själv. 

- Det är det forsta pro
jektet som är så person
ligt. Det är lite läskigt, 
man utlämnar sig själv, 
säger hon. 

Kanske är just det ut
lämnande en av de saker 
som gör att konsten har 
en formåga att nå fram 
och beröra, att den mitt 
ibland alla färger och 
former bjuder på nakna 
och osminkade personliga 
funderingar och berättel
ser. 

Möten 
Det nära och personliga 
möter man också hos 
Ebba Gradin som slagit 
sig ner i en av sofforna 
med ett broderi i grafiskt 
svart och vitt. 

- Det är en slags picnic 
där min mormor, min 
mamma och jag möts när 
vi alla är omkring 20 år 
och inte vet riktigt vad 
som ska hända i livet. Det 
är fint att sitta och möta 
varandra, säger hon. 

Att hon valt att brodera 
bilden kan man kanske se 
som ett annat möte. 

- När mormor var ung 
var det viktigt att kunna 
hantverket och jag tycker 
att det är synd att den 
kunskapen forsvunnit. 

Tänka på andra sätt 
I broderiet har hon valt 
en teknik som tar väldigt 
lång tid. Stygn efter stygn 
fogar hon till bilden. Om-

Rummet som nyss tycktes så stort har fyllts av stafflier. 

sorgen och den nedlagda 
tiden tycks bli en del av 
mötet mellan de tre ge
nerationerna och själva 
tekniken blir en del av 
berättelsen. Just till det 
här verket har Ebba Gra
din valt att brodera men 
under de två åren på Kro
nobergs konstskola har 
hon fått många tekniker 
att välja på. Och visst 
är tekniken viktig men 
minst lika viktigt är det 
personliga uttrycket och 
sättet att tänka. 

-I ettan har man myck
et teknik. I tvåan har 
man en teknikbank att 
ta ur och slipper skoltän
ket. Då har man fattat att 
man kan tänka på andra 
sätt och inte behöver vara 
skolaktigt duktig, säger 
Ebba Gradin. 

Tore 
Sjöqvist 
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Genom sitt arbete med en slags bröllopsklänning vill Emma 
Henriksson undersöka våra sociala roller. 

tore.sjoqvist@vaxjobladet.se 

073·094 91 80 Björn ledestam har sökt till fri konst på landets fem konsthögskolor. 


