



- Välkommen till 
vårutställningen 
2021! 

Våren är här, och en utställning med 74 av Stockholms fräschaste 
konstnärer med den! Vi på Gerlesborgsskolan Stockholm har 
tillsammans satt ihop en utställningsfilm, där vi bjuder in till 
att ta del av våra verk, arbetsprocesser och tankar från året 
som gått. Det blir en resa genom allt från videokonst till 
oljemåleri till installationer, och en berättelse om vilka vi 
alla är, vad vi håller på med och vad vi brinner för!  
 
Gerlesborgsskolan finns i Stockholm och Bohuslän och är en 2-årig 
utbildning med inriktning Fri konst, förberedande för högre konststudier. 
På skolan ryms lika många konstnärliga uttryck som studerande, vilket 
skapar ett öppet spelrum för att ständigt  utforska, diskutera och tänja 
på gränser för skapandet och konsten. Den pågående pandemin ställer detta 
på sin spets genom att tvinga oss att dessutom tänja på gränserna inte 
bara för vad vi gör, utan även för hur vi arbetar. Många på skolan 
upplever att pandemin påverkat deras eget konstnärsskap såväl som 
konstscenen i stort.  

- Pandemin har format vilken konst jag har valt att göra. Det blir 
väldigt annorlunda mot att någon hela tiden ser ens konst, och mot att 
på utställningar se den som ser ens konst, berättar Ivar Eder i åk 2. 
Det påverkar vad det blir för konst och diskussion kring det.  

- Pandemin har fått mig att göra konst med min hund, meddelar lärare 
Catti Brandelius.  

Att presentera sina verk i videoformat istället för i en fysisk 
utställning är en på vissa sätt utmanande uppgift. Villkoren för både 
utställaren och betraktaren kompromissas, och det gäller att hitta ett 
sätt där känslan av närvaro framgår även utan det fysiska rummet och 
det momentum som finns i att ställa ut live. Det gäller också att hitta 
ett sätt att förmedla sin konst genom video. Flera på skolan har vana för 
att jobba med video som sitt huvudsakliga konstnärliga medium, men för 
många är det en ny upplevelse.



- Det har varit svårt att ge konsten rättvisa, att visa det så objektivt 
som möjligt, berättar Jonna Sellén i åk 1. Det är svårt att visa konst 
på film utan att det blir konst i sig. 

 
Videoformatets villkor kan samtidigt vara ett sätt att plana ut 
utställningsrummet - att både göra det tillgängligt för fler och 
samtidigt i större mån styra innehållet. Detta lyfter Hannah Gustafsson i 
åk 1: 

- Det positiva med att visa sin konst via video är att man kan fokusera 
på det man själv tycker är viktigt. Betraktaren får se på verket ur 
samma perspektiv som skaparen, säger hon.   

Filmen har premiär måndagen den 17 maj kl 14, och släpps då på 
Gerlesborgsskolans hemsida tillsammans med en digital 
utställningskatalog. De 74 olika perspektiv och verk som lyfts i årets 
utställningen är resultatet av envist arbete under ytterligare ett år i 
pandemins grepp, av att tänka visionärt utanför boxen, och samtidigt ta 
vara på vad man har och utnyttja det till sin fördel. Vi är stolta 
över vårt arbete och ser fram emot att få dela det med er!



 


Tin Åling med sitt verk ”En 
hundhatares resa till kärlek 
och acceptans” Samuel Marshall med 

sitt verk ”Något 
fattas”

Stefanie Almqvist med sitt 
verk ”Core Line”



För film, pressbilder och mer information: www.gerlesborgsskolan.se   
Vid frågor, kontakta  Studierektor Katarina Nitsch: katarina@gerlesborgsskolan.se eller  079-3499296  
Instagram: @schoolofartgerlessthlm, Facebook: Gerlesborgsskolan/Gerlesborg School of Art   

http://www.gerlesborgsskolan.se/

