
1

UTSTÄLLNINGSKATALOG

2021



3

Vårutställning Gerlesborgsskolan 
Stockholm 20201
Skeva världar i digitala universum, oljemålningar i lysande färger,  
installationer i trä, tyg, papper och lera, ömsom tunga, ömsom fjäder- 
lätta, mullrande, klingande, vibrerande ljudlandskap, bilder som splittras 
av glitchar och brus, klättrande teckningar, fladdrande skulpturer. Här 
syns humor, sorg, oro och lycka, skräck, förvåning, skönhet och leda. 
Här samlas tusen frågor, berättelser och blickar. Och tusen varianter  
på möjliga svar. Det är konsten som spirar och gror. Det är konsten som 
envist breder ut sig över alla håll och kanter, omöjlig att fånga och  
kategorisera, omöjlig att tvinga och tämja, omöjlig att leva utan.

Varsågoda, här får ni några glimtar av det senaste årets idoga arbete  
i skolans åtta ateljéer. 
Det är med stor stolthet jag konstaterar att Gerlesborgsskolan, årets 
extraordinära omständigheter till trots, fortsätter att vara en plats och  
ett sammanhang där varje enskild person uppmuntras att utveckla sitt 
särskilda uttryck. 

En stor eloge till skolans huvudlärare, konstnärerna Filippa Arrias,  
Catti Brandelius, Nadine Byrne, Martin Jacobson och David Larsson  
som oförtrutet bidrar med ny kunskap och energi. 

Stor eloge till utbildningssamordnare Sofia Teleman, vaktmästare  
Simo Brotherus och krokimodell Roza Hagevi för ordning och reda,  
och mänsklig värme. 

Varmt tack till alla gästlärare och gästföreläsare som på olika sätt varit 
med och skapat detta unika läsår: Shiva Anoushirvani, Åsa Bharathi  
Larsson, Ebba Bohlin, Abir Boukhari, Rebecca Digby, Sara Edström,  
Leif Elggren, Thomas Elovsson, Mar Fjell, Todd Gordon, Sonia Hed-
strand, Elof Hellström,  Erica Jacobson, Kristina Jansson, Camilla  
Larsson, Sebastian Larsmo, Magdalena Ljung, Björn Lundell, Rachel 
Pommert, Sinziana Ravini, Sara Rossling, Linnea Sjöberg, Jakob Sol-
gren, Maria Toll, Louise Waite.

Men framför allt en rungande, dånande applåd till Gerlesborgsskolans 
fantasifulla, kreativa, uthålliga och ihärdiga elever som med stark inte- 
gritet överraskar oss igen och igen, och ideligen ger konsten ett nytt 
ansikte. 

Katarina Nitsch, studierektor 
Stockholm, maj 2021
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Isabel Backman Cashman

Titel: Bilder Från Hörnet
Material: Akryl, olja på duk och pannå
År: 2020-2021
Verksbeskrivning: En diptyk från hörnet 
i mitt vardagsrum. Ett självporträtt och ett 
porträtt av min sambo av varierad stil.  
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Ambra Byrne

Titel: TENSE
Material: Tylltyg  
År: 2021
Verksbeskrivning: Videodokumentation 
av manipulerat tylltyg med egenkomponerat 
ljudstycke. ca. 25 x 45 cm.
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Marie Ekenberg

Titel: Klumprotssjuka
Material: Papier-mache, akvarell
År: 2021
Verksbeskrivning: Klumprotssjuka är något som finns i växtvärlden, då roten blir 
angripen av en organism i jorden. I detta verk som refererar till en själslig åkomma, 
använder jag mig av Skolmedicinens sätt att beskriva en diagnos.
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Titel: Fragments of being (spaciality version)
Material: Färgat kol på ogrundad bomullsduk, färgat kol på oblekt papper, 
stickat hampasnöre 
År: 2021
Verksbeskrivning: Objekten är fragment av större ting; stenar sprängda ur 
berg, stjärnanhopningar ur exploderande nebulosor. Förnimmelser av någon 
form av materia. Existerande i en kropp, i den närmsta närheten, eller i en 
annan dimension. Objekten sammanförs genom stickningen.

Isis Lindskog
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Patric Lundberg

Titel: Parallell
Material: Olja och kol på duk
Tillkomstår: 2021
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Matilde Rasmussen

Titel: Låt tusen blommor blomma
Material: Filmat med dv (kasett) kamera 
och använt ljud från gamla kasett band 
från 1999. Målar med sprayfärg på 
stenen i klippet.
År: 2021
Verksbeskrivning: När jag var barn 
drömde jag om att bli graffittimålare. Nu 
är jag 27 år och lever ut det barnet. Jag 
är graffittimålare.
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Jonathan Werge

Titel: Dröm
Material: Tuschpennor och bläck på papper
År: 2020/2021
Verksbeskrivning: Detta är tre sidor ur ett 
pågående projekt, det är en serie som base-
ras på en kort berättelse som jag har hittat 
på. Projektet började i början av hösttermi-
nen, serier är något som länge har intresse-
rat mig och jag vill pröva på att teckna en. 
Bilderna är tecknade med tunna tuschpennor 
på papper, sidorna är 21,5 x 16,5 cm.
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Titel: Det otämjbara
Material: Råhud, tagel, skinn, metall, textil
År: 2021
Verksbeskrivning: ”Det otämjbara” utgår 
från min erfarenhet av att som barn förlora en 
förälder. Arbetet har fungerat som en metod 
för att formulera frågor om hur vi pratar om 
död, sorg och förlust.

Rebecka M. Vestergren Ahlin
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Elliot Hjälmrud

Titel: Vilka är vi, egentligen?
Material: Transparenta foton, akrylplast, 
lysdiodrar, arduino uno, pannåskiva, plastfilm.
År: 2021
Storlek: 75x50 cm.
Verksbeskrivning: I verket syns transpa-
renta bilder på plastskivor från olika människ-
ors instagramfeed med en siluett på samma 
personer under. Under akrylskivan finns 
en programmerad ledslinga som lyser upp 
dessa bilder i två olika programerade ljus.
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Marc Andreas Ingel

Titel: Sval afton
Material: Olja på duk
År: 2020
Verksbeskrivning: En homage till det  
manuella arbetet, till landskapet och den 
inneboende livskraften i var och en av oss.
Ett försök att beskriva en människas längtan 
efter sinnesfrid.
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Lann Ahrnell

Titel: Fantasifigurer
Material: Ståltråd, tjockare aluminiumtråd, 
ugnsfolie, brännbar modellera, akrylfärg
År: 2021
Verksbeskrivning: När jag gjorde de här 
figurerna tänkte jag på olika personligheter 
jag har. Figurerna visar en som är självisk/arg 
(Pegasus the oilspot), en som är försiktig/osäker 
(Dragonfly) och en som är god/glad (Mockingjay). 
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Titel: När knoppar brister
Material: Digitalt fotografi
Verksbeskrivning: Serie fotografier tagna 
med mobilkamera som jag sedan framkallar 
på fotopapper.  

Jag söker efter svar i naturen. 

Eleonor Biondi Ekfeldt
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Titel: Nine Posters, Zero Pictures
Material: Skulptur / Torrpastell på papper / 
Ställning i trä
År: 2021

Johan Carlsson
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Titel: L Flag
Material: Textilt verk (100x200cm)
År: 2021
Verksbeskrivning: När provsvaret kom och jag 
insåg att vi inte skulle kunna lämna lägenheten 
den närmsta tiden satte jag igång att skapa denna 
signalflagg. Både som indikation på karantän men 
också som en påminnelse om att allt är tillfälligt. 

Izabella Englund
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Titel: Bli Lovis
Material: Växtfärgat tyg, garn
År: 2021
Verksbeskrivning: Tygerna är färgade med 
morotsblast, lökskal, rödkål och maskrosor. 
Ryggraden och repen är virkade. Jag delade upp 
texten i Vargsången från Ronja Rövardotter och 
broderade på tyget. 

Tove Lennartsson
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Elvira Montelius

Titel: Flyter
Material: Stop-motion, video, 1:48 minuter
År: 2021
Verksbeskrivning: Bilderna är stills från 
filmen
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Simon Ravelli

Titel: DIY (do it yourself): laga något trasigt.  
Material: Olja på bomull
År: 2021
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Chi Tran

Titel: Untitled
Material: Film recordings from cellphone, 
4:21 min
År: 2020/2021
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Annie Andersson

Titel: LUPA CAPITOLINA 
Material: 3D-animering, video, ljud, text 
År: 2021
Verksbeskrivning: Året är 2021, och än 
idag ammas halvguden Romulus av sin 
adoptivmor.
Länk: https://youtu.be/3kmjaLfbFM8
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Lisa Bister

Titel: Lampa med damp. 
Nattduksbord med damp. 
Material: 3d printad förstoring  
av adhd-medicinsburk i potatisplast.
Bord av riktiga elvanseburkar.
År: 2020, 2021
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Lovisa Rönngren

Titel: chris-chan
Material: Oljemålning på canvasduk
Mått: 46x55 cm
År: 2021
Verksbeskrivning: Min tolkning av en 
internet-myt.
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Gustav Flovin

Titel: 1202 MÖSSA
Material: 
År: 2021
Verksbeskrivning:
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Maja Hagelbeck

Titel: UPPDRAG TINDER
Material: Blandad media
År: 2020-2021
Verksbeskrivning: Projektet är baserat på mitt dejtingliv, 
personerna jag dejtat porträtteras genom bilder jag tagit själv 
på dejter vi varit på. De olika detaljerna, teknikerna och mate-
rialen är koder för saker som berättar vilka de är och saker de 
har gemensamt, samt platser vi varit på  och saker  vi upplevt.  
Om betraktaren tar en extra titt så kan de se återkommande 
färger, teman eller texturer. På så sätt kan vem som helst hitta 
svaren, nästan till och med jag. Men jag är fortfarande ganska 
förvirrad. För jag är bara ett pussmonster, i en burk konserve-
rad hallonsylt. Men vad säger det egentligen om mig?
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Ivar Eder 

Titel: I månsken mekat
Material: Ljud
År: 2020-2021
Verksbeskrivning: Verket består av tio 
utvalda Ljud och musikkompositioner 
framställda efter ett dagboksschema och 
presenteras som ett digitalt album.
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Samuel Marshall 

Titel: Något fattas
Material: Akvarell på papper
År: 2021
Verksbeskrivning: I mitt verk ”Något fattas” har jag målat olika delar av en kropp 
i akvarell. Min ursprungliga tanke var att verket endast skulle bestå av målningarna 
uppsatta tillsammans, men jag upptäckte att installationen blev mer än bara en del 
av processen – att se kroppen växa fram, målning för målning, blev till en viktig del 
av verket som helhet. Därför valde jag att filma installationen. 
Mitt mål var att utforska kroppens beståndsdelar – vad jag måste behålla och vad 
jag kan ta bort utan att kroppen slutar vara just en kropp. Jag ser ”Något fattas” 
som ett första steg i vad jag hoppas kan bli en serie av verk. Det kroppsliga är näs-
tan alltid min utgångspunkt i mitt måleri, och mitt mål med projektet är att få klä in 
väggar i ett rutnät av kroppar i olika storlekar, och ur olika perspektiv. 
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Saga Trygged Iko

Titel: Allt som blir kvar
Material: Nylonstrumpbyxor, plast, keramik, bärnsten, 
pärlor, glas, metall, rep, snöre, målade stenar, snäckor, 
reflexlina, latex, skoställ. 
Mått: 60x170x20 cm
År: 2021
Verksbeskrivning: Jag har byggt en skulptur av 
föremål som ingen annan ville ha. De kommer från min 
farmors dödsbo, min bonusmormor som blev manisk 
efter ett hjärtfel, min mamma som inte var manisk men 
som ändå rensade sitt sy-rum och mitt eget flickrum.
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Alexander Montén

Titel: Ur serien ”Tracks”
Material: Akryl på duk.
År: 2020.
Verksbeskrivning: Tillhör de inledande 
bilderna i serien, med detalj.
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Teresia Bergström

Titel: Tragic Beauty
Material: Nät, gips, mattrasor, kläder, 
tekopp, strumpbyxa.
År: 2020
Verksbeskrivning: Tragic Beauty handlar 
om anknytningsmönster och om att skapa en 
ärlig relation till sig själv. 
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Anders Brandt

Titel: Fragment
Material: Blandteknik, hittat material.
År: 2021
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Leon Krosness

Titel: And How The Melting Of GOD FACE 
Began
Material: Olja på duk
Mått: 125cm x 85cm
År: 2021
Verksbeskrivning: Detta verk har uppstått 
ur en serie funderingar kring varför gud ser 
ut som dem gör i populärkultur. För att sedan 
låta fantasin fritt dekonstruera detta ansikte in 
i flera andra ansikten.
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Hanna Rössner 

Titel: Khora
Material: Olja på duk, bamupinnar. 
Mått: 104 cm x 202 cm
År: 2021
Verksbeskrivning: Mellanrummet. Där 
något är innan något finns. Innehåller sam- 
tidigt som det är tomt. Som ett andetag. 
Mötet mellan blivandet och det icke blivande. 
Där det som skapas ännu inte har hittats. 
Någonting händer, pågår alltid. Tystnaden 
finns inte. Bara pausen. Och i pausen – hörs 
något annat.
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Moa Viberg

Titel: Ingen titel.
Material: Olja på duk
År: 2021
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Smilla Ubbe

Titel: Offer
Material: soptunna, målad träskiva, vaser, ljus och lykta och 
nyplockade vårblommor.
År: 2021
Verksbeskrivning: Är det inte lite märkligt hur mycket skräp som 
hamnar på marken? Jag tycker att jag ser soptunnor överallt...
Den här funderingen mynnade ut i en önskan om att betinga skräp-
deponering med något positivt, att ge akten en högre mening.
Att något som numera är värdelöst för dig får ett nytt värde när det 
slängs i en soptunna, och därmed inte hamnar i naturen eller i små 
djurmagar.
Se min youtubevideo på https://youtu.be/2WYkD-k-gX0
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Cecilia Hedlund

Titel: Into the wild
Material: Restvirke, skog, mark
År: 2021
Verksbeskrivning: Pilar sågade i rest- 
virke, som blev över i ett byggprojekt.  
Genom att de två halvorna i varje pil sitter 
ihop med gångjärn kan de följa markförhål-
landena där de är placerade. Pilarna visar 
från allmän väg in i skogen.
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Rasheh Sadr Ashkevari

Titel: IMAGO
År: 2021
Verksbeskrivning: “IMAGO”is about  
personal experiences as a refugee, my  
biggest fear; memory loss, and my night- 
mares, where I run, and either people in  
my dream or I am faceless. But, it also is  
the story of becoming something meaning-
ful and never giving up on finding my way 
through. 

I run faceless. 
I wake up crying.
Run from safety
Run to something else, something unknown
Leaving behind your life and soul, your bedrock.
He is buried under a hazelnut tree, resting.
I’m still running.
I want you to live forever.
His face fading as I cross borders
We leave not knowing but are certain.
I run faceless 
We run faceless
So I can live, be someone’s bedrock, nourish souls as I meet them
whether they are running or not.
We all want to rest
So that is why I run...
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Stefanie Almqvist

Titel: Coraline
Material: Akryl på duk
År: 2021
Mått: 120x150cm
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Lorena Campos Moirón

Titel: Landskap med grå himmel  
Material: Akryl på pappe 
År: 2021 
Verksbeskrivning: Det här är ett försök  
att utforska färgernas dynamik.
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Tite: Charlie/Souvlaki och jag sover 
Material: Olja på linneduk 
År: 2021
Verksbeskrivning: Dessa verk är båda en 
del av min sömnserie, jag har sömnproblem 
och har därför alltid fascinerats av sömn. 
Denna serie kommer växa ju mer tid som går, 
och ju fler människor jag får se sova.

Miriam Leandoer Håstad
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Dennis Lundkvist

Titel: Badkaret
Material: Olja på duk  
Storlek: 80cm x 80cm
År: 2021
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Emanuel Wildung

Titel: ‘Nordisk Kriminalkonst’’ Informationsvideo – 001 
År: 2021
Verksbeskrivning: Detta är ett videoverk baserat på brott 
och kriminalitet där jag utforskar dess effekt på psyket.
https://sites.google.com/view/emanuelwgm/
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Julia Glinka

Titel: ”Staffan”
Material: Afimolera, tyg, garn, ståltråd, knappar, sytråd 
År: 2021
Verksbeskrivning: Jag skapade denna docka under 
en dock-workshop med Rachel Pommert.
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Maya Olivares Lind
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Mattias Carlos Håkanson

Titel: Egress
Material: Video 
Längd: 15:55 
År: 2021
Hela verket: https://www.youtube.com/watch?v=o66cFHAoluI
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Clara Willis

Titel: Ge vika 
Material: textil, tidningspapper 
År: 2020
Verksbeskrivning: Stolen Ge vika är tänkt 
att inte bekräfta de förväntningar vi har på 
vardagliga objekt. Den är tänkt att ge efter 
och därmed bli mer mänsklig. Jag ville få vår 
syn på objekt mer som den på oss själva.  
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Hannah Gustafsson

Titel: Mitt tonåriga jag  
Material: Olja på papper
År: 2021
Verksbeskrivning: Jag målade det här verket för att göra revolt mot de åsikter jag 
hade om mig själv då referensbilden togs (det var 5-6 år sedan). Genom att nu ta 
vara på och ”lyfta upp” den jag var då, både som person och utseendemässigt, står 
jag upp för mig själv och tar striden mot det som då var orättvist i mitt liv. På något 
sätt blir livet som det var då inte betydelselöst, utan jag ger mig själv mening i efter-
hand. Eftersom att jag ofta känt mig missförstådd och ej tagen på allvar blir själv-
porträttet ett sätt för mig att tvinga betraktaren att se på mig på det sättet jag vill bli 
sedd. Det är ett sätt för mig att ge mig själv uppmärksamhet, bekräftelse, acceptans 
och kanske till och med kärlek. Självporträttet blir på så sätt en form av själavård.
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Yulia LinderothYulia Linderoth

Titel: Aktning till templet i Uggleviken
Material: Olja på pannå
År: 2021
Verksbeskrivning: Att måla utomhus, och möta ljus och 
väder i realtid blir en metod för mig att återta makt i mötet 
med platsen och objekten. Särskilt bland Stockholms över-
givna byggnader och betong, där det geometriska samspelet 
mellan människa, natur och infrastruktur ges fritt spelrum har 
jag fått tillfällen att möta landskapets urbana väsen. Verken 
blir för mig en slags förteckning av den kraftmätningen.
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Sanny Löfling Åström

Titel: Gubbe med munk 
Material: Olja på uppspänd linneduk 
År: 2021 
Verksbeskrivning: Målade denna gubbe efter 
det att jag hade jobbat i en butik där det dök 
upp gubbar som skulle handla och inte alltid var 
så trevliga. Det resulterade i ett porträtt på en 
ganska typisk gubbe men där han hamnade i en 
“snällare” kontext.
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Joakim Warrol

Titel: Ett oväntat möte 
Material: Akvarell, Kollage 
År: 2021
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Stina Palm 

Titel Varför jag 
Material: Akryl, collage
År: 2021
Verksbeskrivning: Detta verk är en visuell 
representation av hur min dyslexi och koncen-
trationssvårigheter kan kännas för mig. 
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Titel: Sommargubbe2 
Material: metal, papper, gips, lera och ull
År: 2021 
Mått: B:65cm D:90cm H:115cm
Verksbeskrivning: En blandning mellan 
dans och fritt fall.
Ett sista försök att få behålla sommaren lite 
längre innan mörkret kommer.

Jörgen Häll
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Lovisa Karlsson

Titel: Insiktsåtervinning 
Material: Mässingspläterad lera  
på återbrukade material. 
År: 2021
Verksbeskrivning: En genialisk idé drunk-
nar lätt i den dagliga strömmen av tankar från 
hjärnans hot-letar-apparat. Förbättra dina 
odds för att få en härlig kvalitetstanke genom 
att rigga ditt eget tankelotteri. 
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Amy Rondahl

Titel: Identitetskris
Material: Akryl och oljepasteller.
År: 2020.
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Mita Stillefors

Titel: UR
Material: Akryl på MDF
År: 2021
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Amanda Åhnstrand Gamstorp

Titel: Aporna
Material: Olja (vattenlöslig och vanlig) på 
råduk (grundad med trälim och vatten)
År: 2021
Verksbeskrivning: Verket är en del av min 
porträttkollektion om sorgearbete. Aporna 
illustrerar mina egna och obrydda föräldrar 
(därav namnvalet). Jag försöker se relation- 
erna jag avbildar med ett barns ögon och 
framkalla nostalgin. 
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Ida Blomdahl

Titel: En kväll i Augusti  
Material: Olja på masonit, multimedia  
År: 2021
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Alice munter 

Titel: Iskall / 03:22
År: 2020/2021
Verksbeskrivning: Två akvarell målningar 
ur serien euforiskt fall. 
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Josefin Ljungman

Titel: Big Mac & Co på kalfjället, En snorklingsutflykt 
Material: Multimedia 
År: 2020/2021



134 135

Linn Danneman

Titel: Vega:lyra 
Material: papper, akryl 
År: 2021
Stl: 40×70
Verksbeskrivning: Vi gissar. Vi frågar.  
Vi antar, vi säger helt enkelt. 
I din värld? I min värld? I en annan värld..
 
Titel: Modellmåleri 
Material: linne, olja 
År: 2021
Stl: 100×60
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Fredrik Hallström

Titel: BigBirdIsWatchingYou1 /21stCenturySchizoidManMaterial 
Elefantmannen1 
År: 2021
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Zakarias Knigge

Titel: Grey shirt behind the red machine... / Ingen titel / Ingen titel 
Material: Kollage, akrylpenna
År: 2020 
Mått: 39,5 x 21 cm / 40 x 30 cm / 25,5 x 20,5 cm
Verksbeskrivning: Verk1: ingen beskrivning / Verk 2: He came 
knocking just a bit too hard and then took it all. I ended him and left 
all the traces. / Verk 3: And on the other side of the mountain it was 
quiet and cold. Little Brut went and got lost, just to confuse the 
elders. They were only showing the beginning of The Never Ending 
Story that week.
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Årskurs 1

Ateljé 8
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Anna Bubenko

Titel: Kartor
Material: Tyg, tråd och oljefärg
År: 2021
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Vanda Larsson Åberg

Titel: Det blå huset
Material: Handgjord bok, akvarell och 
gouache på papper, text.
År: 2021
Verksbeskrivning: Mina fantasier kring ett 
hus som inte är mitt och som jag aldrig kom-
mer besöka fick liv i en berättelse med 
illustrationer. Boken är 27 sidor och är bun-
den för hand med koptisk bindning.
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Jonna Sellén

Titel verk 1: Alex i Eden (en parafras på Eye 
Eater av Dana Schutz 2004)
Material: Olja på duk
År: 2020

Titel verk 2: Ensamheten
Material: Stålull
År: 2021
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Lea Vidal

Titel: Jag ångrar allt 
Material: spillbitar av trä, buntband, olja och akryl 
Mått: 210x122 cm
År: 2021
Verksbeskrivning: Verket handlar om impulsivitet 
och min erfarenhet av det. Intuitivt och impulsivt har 
jag sammanfogat små träbitar till ett stort collage 
som liknar ett lapptäcke. Det är så jag gör i livet, 
länkar snabbt samman det som inte riktigt passar 
för att sedan överblicka helheten och ångra mig, 
vilja radera och börja om. Verket är en tribut och en 
karta, jag ångrar allt men har accepterat det.
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Tin Åling

Titel: En hundhatares resa till kärlek och 
acceptans 
Material: Punch needle, väv, papie mache, 
gips, syntetisk päls, lera, akrylfärg, lack
År: 2020-2021
Verksbeskrivning: Jag har arbetat med 
serien ”En hundhatares resa till kärlek och 
acceptans”. Serien innehåller 54 hundar. Det 
här är fyra bilder på mina favorithundar och 
ett porträtt av mig och alla mina hundar.
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Astrid Dergalin

Titel: Hydra
Verksbeskrivning: Del av bildserie

Sorger som flätas samman 
Leder till samma våg 
Vi badar i ljushav. 

Ber vattnet skölja över oss 
Låter strömmarna tära upp vår fläta 

Öppnar såren för havets salt att läka 
Lämnar sorgen i det blå 

Vi växte 
I vatten 
Vi föddes 
I vatten 

Våra tunga mammor 
Skapade vårt första hav 

Vi flöt i vatten 
Vi grät i vatten 
Vi bad I vatten 

Bitar lossnar från oss när våra kroppar spolas av.
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