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REDOVISNING GRAFIKENS HUS 2018 

 
Utförda konstprojekt kopplat till Grafikens Hus verksamhetsplan 2018.  
En muntlig redovisning sker på Kultur & Fritidsnämndens möte den 10/12–2018, dessförinnan har 
en presentation av verksamhetsplanen 2019 med handlingar skickats till nämnden.   

Introduktion: 

2018 har vi fortsatt arbetet med förankring i Södertälje och vårt undersökande arbete för att lära 
känna andra aktörer och nya grupper i staden. Vi har fortsätter vårt arbete med att bredda våra 
nätverk för att nå ny publik. Vi har under året fördjupat samarbeten med bl.a. Kulturskolan, 
Södertälje konsthall, Hovsjö-Hub, Livet Bitch!, SSCP och flera grundskolor. 

Därmed har vi genomfört våra åtaganden i verksamhetsplanen för 2017, med undantag för 
Grafikfestivalen som vi skulle genomföra i samarbete med Södertälje konsthall. Här fick vi inte det 
ekonomiska stöd som vi hoppas på för att koppla ihop med kommunens höstlovssatsning. 
Grafikens Hus har däremot genomfört en rad andra projekt som inte fanns med i 
verksamhetsplanen för detta år, bland annat Sommarkollo och grafikworkshops under Södertälje 
Science Week.  

GENOMFÖRT: Referensgrupp: 

Referensgrupp: Olle Lindström (pensionerad tjänsteman/controller på Södertälje kommun), Brenda 
El Rayes (f.d. ordf. kulturföreningen Molto), Kallie Ismail (tidigare Studievägledare på 
Soldalaskolan), Rami Khoury (konstnär boende i Södertälje).  

Precis som tidigare kommer vi presentera våra utställningar, programverksamhet och pedagogiska 
projekt för att få input och feedback från ett lokalt perspektiv och möjlighet till fortsatt förankring i 
Södertälje genom dessa personer i vår referensgrupp. 

GENOMFÖRT: Konstutställningar 

Konstfönstret: En utställningsplats på baksidan av varuhuset Kringlan i samarbete med Telge 
Fastigheter, och sedan efter sommaren med Stadsrum Fastigheter. Tre utställningar har visats 
2018 i det 50 meter långa konstfönstret som är öppet dygnet runt. 

Utställning:  
26/1 – 29/4 Sara Nilsson, Rörelsen 
https://www.grafikenshus.se/sara-nilsson-rorelsen/ 

Programverksamhet: 
26/1 öppen vernissage och konstnärssamtal mellan Sara Nilsson och curator Ulrika Flink/GH. 

22/3, 6/4, 27/5 Lunchvisningar av utställningen med curator Ulrika Flink och vd Nina Beckmann. 

Utställning:  
7/2 – 6/5 Barnens löpsedlar x Fornbackaskolan 
https://www.grafikenshus.se/barnens-lopsedlar-fornbackaskolan/ 
 
Grafikens Hus driver sedan 2016 det årligen återkommande projektet Barnens Löpsedlar, ett 
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konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att 
uttrycka sin egen syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. Genom projektet vill Grafikens Hus 
synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del i deras framtidsvisioner. 
Med Barnens Löpsedlar vill vi ge eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring 
identitet, nutid och framtid samt att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet. 

Nu var det dags att visa ställa ut eleverna på Fornbackaskolans verk på Stadshuset. Under 
höstterminen 2017 pågick konstprojektet Barnens Löpsedlars andra omgång på Fornbackaskolan i 
Södertälje. Eleverna i åk 6 jobbade under oktober – december 2017 tillsammans med Grafikens 
Hus bildpedagog Johanna Norrbin, konstnären och tryckaren Cecilia Enberg, Sophia Wallgren och 
Fornbackaskolans bildlärare Arseniy Buzyan på bildlektionerna med att skriva, rita, skära och 
trycka sina egna tankar och åsikter om sin stad Södertälje. 

Programverksamhet: 
7/2 öppen vernissage, invigningstal av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande och samtal 
mellan vår pedagog Johanna Norrbin och medverkande elever.  

22/3, 6/4, 27/5 Lunchvisningar av utställningen med curator Ulrika Flink och vd Nina Beckmann. 
 
Utställning: 
11/5 – 12/8 Tova Fransson och Liv Strand, Mellanrummets mekanismer 
https://www.grafikenshus.se/tova-fransson-och-liv-strand-mellanrummets-mekanismer/ 

Utställning: 
8/9 – 4/11 Bild för demokrati.  
Medverkande: Parasto Backman, Johanna Burai, Oscar Emanuel, Alexandra Falagara & Minda 
Jalling / Bastion Lab, Karl Grandin, Marc Handelman, Edith Hammar, Sepidar Hosseini, Kalle 
Johansson, Konstgruppen Ful i samarbete med Latif Ahmadi, Luwam Abraham, Mahdi Rasoli, 
Shuja Shayari & Waris Ahmadi, Lisa Jonasson, Oskar Laurin, Olof Sandahl, Oli Svenblad, Nille 
Svensson, Ulla Wennberg och Klara Wiksten 
https://www.grafikenshus.se/bild-for-demokrati/ 

Utställningar i samarbete med andra aktörer: 
22/9 – 28/10 Herbarium i samarbete med Art Lab Gnesta 
Medverkande konstnärer: Jenny Anderson, Laboratory for Aesthetics and Ecology, Johannes 
Heldén, Ingela Ihrman, Katarina Lundgren, Uriel Orlow, Luiza Prado & Tobias Sjöberg 
https://www.grafikenshus.se/herbarium 

Program: 
19/8 Smygöppning och meditativ poesivandring med Johannes Heldén hos Under Tallarna, Järna.  
22/9 Öppen vernissage på Art Lab Gnesta, grafikworkshop, invigningssamtal med curator Ulrika 
Flink, GH och Sebastian Dahlqvist, ALG 
24/9 Lecture performance med Luiza Prado och grafikworkshop, Södertälje Science Park 
3/10 Visning av Hagströmerbibliotekets bokskatter, Hagströmerbiblioteket, Solna 
21/10 Tobias Sjöberg – ett samtal om väderlek och konst, grafikworkshop, Kulturhuset i Ytterjärna 
25/10 Uriel Orlow – föreläsning om projektet Theatrum Botanicum, Hagströmerbiblioteket, Solna 
28/10 Öppen finissage, grafikworkshop och föreläsning av historiker och kritiker Axel Andersson, 
Art Lab Gnesta 

Utställning: The Making of An Archive, Södertälje Science Park 
https://www.grafikenshus.se/the-making-of-an-archive/ 
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13 november öppnar utställningen The Making of An Archive, av och med konstnären Jacqueline 
Hoáng Nguyễn på Södertälje Science. TMOAA är ett initiativ som genom att lyfta marginaliserade 
röster och historier undersöker ramarna för hur samhället skriver, arkiverar och minns vår 
gemensamma historia. Vilka historier väljer vi att arkivera, och därmed bli historia? Projektet söker 
upp och samlar dokumentation om svenska immigranters vardagsliv, och undersöker på så vis 
officiella och inofficiella register och representationer av multikulturalism i Sverige. Förutom flertalet 
möten, inledda kontakter med föreningslivet i Södertälje har vi genomfört 18 digitaliseringstillfällen 
samt ett föreläsningar under året. Fredagen 23 november anordnar vi ett kostnadsfritt seminarium 
på SSCP med inbjudna gäster.  

Program: 
13/11 Vernissage för utställningen TMOAA, Södertälje Science Park. Utställningen pågår fram till 
10 december.  
23/11 Halvdags seminarium om projektets kärnfrågor med inbjudna gäster, SSCP 

GENOMFÖRT: Artist-in-Residence 

En Artist-in-Residence vistelse innebär att konstnärer får möjlighet att under en längre period 
utforska sitt konstnärskap. Alltid med en koppling till grafiken och stark tonvikt vid konstnärens 
process. 

Tobias Sjöberg 
https://www.grafikenshus.se/ny-residenskonstnar-tobias-sjoberg/ 

Tobias Sjöberg får som residencekonstnär en möjlighet att undersöka olika grafiska trycktekniker 
och utforska hur han kan arbeta med dem i sitt konstnärskap. Levande material exempelvis ljus, 
luft, salt, socker och fett som på olika sätt blir påverkade eller förvandlade i relation till miljön som 
omger dem, ingår ofta i hans verk. I vår fick Sjöberg en introduktion i grafik av konstnären Olof 
Sandahl på Kretsens grafikverkstad i Södertälje. Han är bosatt i Järna och examinerades från den 
konstnärliga högskolan Goldsmiths i London 2005. Detta är en del i projektet Framtidens Grafik 
med stöd av Kulturrådet.  
 

GENOMFÖRT: Dansbana! 
https://www.grafikenshus.se/grafikens-hus-x-dansbana/ 

Invigning var 8 september 2018.  

Under 2017–18 samarbetar Grafikens Hus med föreningen Dansbana! för att skapa en spontan-
idrottsplats för dans i Södertälje. Dansbana! drivs av arkitekterna Anna Fridolin, Anna Pang och 
Teres Selberg och de arbetar med att gestalta offentliga platser för dans. På initiativ av Grafikens 
Hus inleddes ett samarbete och projektet genomförs på uppdrag av Södertälje kommun. I dialog 
med lokala dansföreningar och unga dansare valdes en plats vid skate- och parkourparken ut, 
alldeles intill badhuset Sydpoolen. Grafikens Hus har tillsammans med designer Sepidar Hosseini 
och klass ESBD15 med bildlärare Karin Bernestedt på Wendela Hebbes Gymnasium skapat ett 
grafiskt mönster till arkitekternas utformning. 

Dansbana! Södertälje är ett 7,5 x 7,5 meter stort dansgolv med en mönstertäckt kupol där det går 
att koppla upp sig via bluetooth, spela musik och dansa.  
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Programverksamhet: 
8/9 Öppen invigning och dansshow, dans och grafikworkshop 
9/9 Prova på dans och uppvisning med olika aktörer och dansstilar 

GENOMFÖRT: Kom och Tryck 
https://www.grafikenshus.se/kom-och-tryck-i-sodertalje/  
Kom och Tryck! är ett pedagogiskt projekt som Grafikens Hus genomför i samarbete med Läsa för 
integration, ett läs-, litteratur- och kulturfrämjande projekt i Södertälje samt med El Sistema och 
Juventas Ungdomsjours Peppfest. I år har de läst de klassiska ungdomsböckerna om den romska 
flickan Katitzi av författaren Katarina Taikon. Med vår mobila grafikverkstad genomförde vi under 
året flertalet grafikworkshops i barnens närmiljö i Södertälje. 

Program: 
9/3 Kom och Tryck på Juventas ungdomsjours Peppfest 
24/3 Kom och Tryck grafikworkshop på Hovsjö Hub  
9/5 Kom och Tryck grafikworkshop på Hovsjö Hub 
26/5 Kom och Tryck grafikworkshop på Elsis festival, Hovsjö hub 
30/5 Kom och Tryck grafikworkshop på Hovsjö Hub 

GENOMFÖRT: Vår Röst! Foucaultgymnasiet 
Projektet Vår Röst! är en serie workshops för ungdomar och unga vuxna (15-23 år) kring teman 
som de upplever vara viktiga i deras vardag. Under våren 2018 höll vår pedagog Olle Halvars 
flertalet workshops i screentryck i samarbete med eleverna på Foucaultgymnasiet. Det är viktigt att 
projektet aktivt formas av deltagarna därför har samtal en stor plats i projektet. Genom praktiska 
workshops i olika trycktekniker går deltagarna från samtal till handling genom att skapa egna 
konstverk i form av affischer.  
 
Program: 
4/6 Vernissage på Foucault gymnasiet för elever och personal  

GENOMFÖRT: Skräpgrafik  
Grafikens Hus och Kulturskolan lyfter genom detta konstpedagogiska projekt frågor om hur ett 
konstnärligt skapande kan vara en del av en process för att motarbeta problem som nedskräpning. 
Under hösten 2018 har vi haft fyra workshops. Arbetet tar avstamp i kommunens handlingsplan för 
att komma tillrätta med nedskräpningen i Södertälje. Arbetet sker i nära samarbete mellan 
konstnären Tova Fransson, som är vår pedagog i det här projektet, och Kulturskolans pedagog 
Amanda Skeppström. Projektet avslutas med en gemensam utställning nästa år. 

Program: 
15/10 Skräpgrafik workshop på Nova tillsammans med Kulturskolan 
17/10 Skräpgrafik workshop på Nova tillsammans med Kulturskolan 
22/10 Skräpgrafik workshop på Nova tillsammans med Kulturskolan 
24/10 Skräpgrafik workshop på Nova tillsammans med Kulturskolan 

UTGÅTT: Grafikfestivalen, en marknad där medverkande konstnärer och designers visar upp och 
säljer sin konst.  

Ej genomfört.  

GENOMFÖRDA KONSTPROJEKT UTÖVER VERKSAMHETSPLAN:  
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GENOMFÖRT: SSCP Week  
https://www.grafikenshus.se/make-brake-patterns/ 
En konstnärlig deltagarbaserad workshop av Jens Evaldsson, Tova Fransson och Saadia Hussain. 
Initierat av Grafikens Hus och SSCP (Södertälje Science Park). Drop-in workshops där de tre 
konstnärerna representerar, utan hierarki, olika delar inom den samtida konsten. De föreläser om 
sitt arbete och visar vad begreppet grafik kan innebära i dag. Du kan prova på allt från 
linoleumsnitt med handtryck, mönster- och schablontillverkning till rörliga digitala mönster. Vi 
undersöker tillsammans vad framtidens grafik är.  

Program: 
31/1 Drop-in grafikworkshops på SSCP 
1/2 Drop-in grafikworkshops på SSCP 
2/2 Drop-in grafikworkshops på SSCP 

GENOMFÖRT: Sommarkollo 
Grafikens Hus anordnade ett Kom och Tryck sommarkollo på Nova för ungdomar i åldern 13-16 år. 
De fick under fyra dagar jobba med screentryck på textil tillsammans med vår pedagog Estella 
Burga och Amanda Ferrada. Prova på att göra egna schabloner, färdigställa ramar och trycka. 
Kollot avslutades med en endagsutställning på Nova.  

Program: 
28/6 Vernissage och utställning med alla deltagarnas verk, Nova 

GENOMFÖRT: All set for Print 
https://www.grafikenshus.se/all-set-for-print/ 
All Set For Print är ett initiativ till konstaktivism som tar avstamp i konstens roll i sociala rörelser, 
demokratiutveckling och social hållbarhet. Via gemensamt praktiskt utforskande i mindre grupper 
hoppas vi kunna skapa viktiga möten mellan verksamma kulturarbetare och aktivister. Vid varje 
tillfälle bjuds en konstnär in för att skapa ramverket för vad vi under dagen ska undersöka, 
analysera och arbeta praktiskt med. Projektet är initierat av SETTINGS och Grafikens Hus. 
SETTINGS är en plattform för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration som likt 
Grafikens Hus strävar efter att lyfta fram och skapa rum som möjliggör och inspirerar att ställa 
saker och hierarkier i nya perspektiv. All Set For Print är även en del av projektet All Set For Action 
som drivs av SETTINGS.   
 
Program:  
23/9 All set for Print, workshop på Marabouparken för inbjudna deltagare 
21/10 All set for Print, workshop på Marabouparken för inbjudna deltagare 
2/12 All set for Print, workshop på Marabouparken för inbjudna deltagare 
 
GENOMFÖRT: Fast forward to the future: Empowerment of Young People Through Arts 
Grafikens Hus har fått ett tvåårigt stöd från Svenska Institutets program Creative Force för att 
driva projektet ”Fast Forward to the Future: Empowerment of Young People Through Arts” i 
samarbete med Maria Veits och Anna Bitkina, på Creative Association of Curators TOK. Projektet 
lyfter högaktuella frågor som jämställdhet, demokrati och ungas rätt till att ta plats och få tillgång till 
våra offentliga rum. Vår curator Ulrika Flink var i december 2017 inbjuden till den internationella 
konferensen ”Fast Forward to the Future” organiserad av curatorkollektivet TOK i Sankt 
Petersburg i Ryssland. Det kunskapsutbytet om hur konstnärliga och sociala praktiker kan leda till 
nya sätt att möta och stärka unga personer i samhället la grunden för detta samarbetsprojekt. 
  
Arbetet kommer att ske i samarbete med konstnärer, olika grupper av unga, kommunala 
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ungdomsverksamheter och den lokala konstscenen. Målet är bland annat att producera en 
dokumentärfilm där de aktuella frågorna lyfts fram. 

Program:  
10-17/9 En vecka full av besök, föreläsningar och samtal med alla deltagare från Sverige och St. 
Petersburg, Södertälje och Stockholm 
29/10-3/11 En vecka full av besök, föreläsningar och samtal med alla deltagare från Sverige och 
St. Petersburg, St. Petersburg 

 
Föreläsningar/panelsamtal där Grafikens Hus medverkat  

Moderna Museet/Iaspis – Moderna Utställningen genomlysning 180212 

Kungliga Konsthögskolan 180118 

Norstedts akademin, 180411 

SLL i Södertälje om stadsutveckling, 181019 

SLL i Stockholm 181026, seminarium om ny regional kulturstategi 

KTH i Södertälje, 111112 

Statens Konstråd, 181206 

 
SAMARBETEN 
Under 2018 har Grafikens Hus samarbetat med: Södertälje Kommun, Kulturrådet, Stockholms 
Läns Landsting, Statens konstråd, Telge Fastigheter, Stadsrum Fastigheter, Södertälje Konsthall, 
Livet Bitch!, El Sistema, Juventas Ungdomsjour, Art Lab Gnesta, Under Tallarna, Hagströmer-
biblioteket, Kulturhuset i Ytterjärna, Ytterjärna Trädgårdspark, Franska Institutet, TOK, Kretsen, 
Dansbana!, Wendela Hebbe Gymnasiet, Foucault gymnasiet, Settings, Marabouparken, Iaspis/ 
Konstnärsnämnden, Kungl. Konsthögskolan, Hovsjö-Hub och Kungl. Akademiens för de fria 
konsterna (Konstakademien). 

Denna redovisning blev insänd till kommunen 2018-11-23 
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Verksamhetsplan 2019 
 
 
Januari – December  Planering inför öppning i eget hus 2020.  

Förbereda inför öppning av nytt konstmuseum slutet av 2020. 
Projektering och upphandling av konvertering till Grafikens Hus. Initiera 
arbete inför öppningsutställningar 2020/2021, förbereda uppbyggnad av 
verkstäder och hela konstmuseet med alla dess funktioner.  
 

Januari – December  Grafik produktion 
Initiera produktion av grafik med konstnärer till kommande samling och 
framtida verksamhet. 

 
Januari – December  Hur mår grafiken i Sverige?   

 Påbörja en genomlysning av grafiken just nu, träffa och intervjua 
konstnärer samt besök av produktionsplatser, samlingar runt om i 
landet och internationellt.  

 
Januari – December Afaina de Jong, en del av Lokala konstprojekt/Kunskapsnav 

offentlig konst/Statens konstråd 
Ett samarbete med Södertälje kommun (SBK/KOF) och lokala 
civilsamhället i Campus Parken, Södertälje. 

 
Januari – Februari     Grafik och teknik. Drop-in gratis workshopdagar under Södertälje 

Science Week, Södertälje Science Park.   
 
Januari – April  Skräpgrafik, i samarbete med Kulturskolan. Ett pedagogiskt projekt 

med barn och unga i Södertälje på temat nedskräpning av det offentliga 
rummet.   

 
Januari –  November Fast Forward to the Future: Att stärka unga människor genom 

konsten. Grafikens Hus driver projektet i samarbete med Maria Veits 
och Anna Bitkina, på Creative Association of Curators TOK i Södertälje 
och Sankt Petersburg. Med stöd från Svenska Institutets program 
Creative Force Russia. 

   
April – December  Livet Bitch! – teater av och med unga tjejer i Södertälje. Grafikens Hus 

kommer fortsätta att samarbeta med denna ensemble 2019.  
 
Augusti – September  Barnens löpsedlar – ett pedagogiskt projekt i samarbete med lokala 

grundskolor.  
 
Oktober Samtidskonstdagarna –  en mötesplats för professionella inom 

samtidskonstorganisationer. Arrangeras av Statens Konstråd  
tillsammans med Grafikens Hus, Södertälje konsthall och Art Lab 
Gnesta görs i Södertälje 2019.    
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Verksamhetsplan 2019  

Planering och produktion inför öppning i eget hus 2020  

2019 blir ett verksamhetsår med fokus på öppningen av vårt nya museum. Fastigheten 
Gjuteriet i Norra Stadskärnan är utsedd till Grafikens Hus. Det är en imponerande 
industrifastighet från 1920-talet med fantastiska kvalitéer och en karaktär som endast går 
att finna i äldre fastigheter. Att konvertera äldre industrifastigheter till konstmuseum har 
visat sig vara mycket lyckosamt, både internationellt och i Sverige finns flertalet exempel. 
Det krävs ett omfattande arbete att planera och färdigställa fastigheten till vårt museum, en 
given stjärna på den internationella grafikhimlen. Våra öppningsutställningar kommer att 
bestå av egenproducerade utställningar av svensk och internationell samtida grafik. Vi 
kommer även att visa konsthistoriska tillbakablickar på konstgrafikens utveckling som 
curateras och lånas in från samlingar i Sverige och internationellt. Vi kommer inte att 
bygga upp en historisk samling eftersom flera institutioner så som Moderna museet och 
Malmö konstmuseum har omfattande samlingar med grafik som av olika anledningar 
sällan visas på den egna institutionen. 

Grafikens Hus är en produktionsplats för experimentell utforskning av grafikens gränser, 
centralt för vårt program är hantverket med dess historik och framtid. Hjärtat i museets 
verksamhet återfinns därför i vår grafiska verkstad. Den gör vårt konstmuseum unikt. Vi 
planerar för en utökning av verkstäder, en fullt utrustad för professionella utövare och en 
för amatörer med våra pedagogiska satsningar som vänder sig främst till barn och unga, 
men även andra grupper i samhället som aktiveras och möts genom konsten. 

Arbetet under 2019 innebär bl.a.: 

- Göra klart arkitekthandlingar, projektera och upphandla ombyggnationen  
- Fortsatt arbete med insamling och medel till konvertering av Gjuteriet 
- Planering och påbörjad produktion av öppningsutställningar med konst i världsklass 
- Research och planering av inköp och utförande till museets två nya verkstäder 
- Säkerställa klimat- och säkerhetsfrågor samt akustik.  

Detta är en del av alla viktiga beslut och faser under arbetet med det nya museet. 

Producera grafik 

Vår unika samling försvann i branden 2014. I väntan på vårt museum och de verkstäder 
som kommer att byggas upp har vi samarbeten med olika grafiska verkstäder, bl.a. 
Södertälje Kretsen och Tellus grafik i Stockholm. Ciara Phillips är en konstnär som under 
2019 kommer att producera grafik för oss, i samband med att hon avslutar sin 
residensperiod. Grafikens Hus vill ta tillvara på grafikens demokratiska historia. 
Möjligheten för många människor att närma sig konsten samt ha råd att köpa konst till sina 
hem. Mångfaldigandet inom grafiken har till stor del möjliggjort detta. I dialog med 
Grafikens Hus kommer vi alltid kunna vägleda varje konstnär, utifrån dess önskningar, 
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estetiska preferenser och konstnärskap för att uppnå de resultat som konstnären har 
föresatt sig.	 

Hur mår grafiken i Sverige? 
 
Genomlysning av grafiken – ett led i arbetet inför öppningen 2020. Vi kommer att inrätta 
ett redaktionsråd för att påbörja arbetet med en genomlysning av grafiken, där tar vi hjälp 
av experter inom det grafiska fältet. För att kunna genomföra detta undersökande arbete 
och verkligen ta tempen på den samtida grafiken innebär det att vi träffar och intervjuar 
konstnärer verksamma inom grafiken, men även de som i sitt konstnärskap kan bidra till 
att utveckla grafiken. Vi besöker institutioner med samlingar av grafik runt om i landet och 
internationellt. Vi tror oss kunna upptäcka grafiska verk som av olika anledningar hamnat i 
skymundan och som bl.a. kan bidra till att visa på grafikens demokratiska historia. 
Genomlysningen av grafiken innebär också besök till produktionsplatser/verkstäder runt 
om i landet. Hur ser läget ut och vilka grafiska tekniker finns att tillgå? Är det brist på 
något, överrepresentation av något annat? I och med att vi ska bygga upp två verkstäder i 
vårt museum är det av yttersta vikt att samla denna kunskap. Är det några tekniska 
kunskaper som är på väg att gå förlorade? Hantverket och produktionen av ny grafik är 
som vi skrev tidigare hjärtat i vår verksamhet.  

Tanken är att detta skall resultera i en återkommande utgivning av en publikation. Hur ser 
mötet ut mellan konstnärer av skilda generationer? Hur sker kunskapsöverföring och 
metodutveckling? Vilken roll spelar grafiken inom de olika institutionerna? Vi önskar bjuda 
in skribenter för att ge sin syn på läget inom det grafiska fältet och arrangera samtal med 
publikationen som startpunkt för att föra diskussionen vidare och få in fler perspektiv.  

Publikationerna planerar vi att publicera löpande, med förhoppning om ett första släpp 
2019. Tanken är att de ska kunna leva ett långt liv och fungera som referensverk för såväl 
den professionella utövaren som den som är nyfiken på konst genom grafikens värld.  
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Afaina de Jong, en del av Lokala konstprojekt/Statens konstråd 
 
Grafikens Hus planerar att öppna sitt nya konstmuseum i Norra stadskärnan i Södertälje 
slutet av 2020. Tillsammans med SBK och KOF bjuder Grafikens Hus in konstnären 
Afaina de Jong att utgå från norra stadskärnan dels utifrån omvandlingen av industri-
fastigheten Gjuteriet men främst hela stadsdelens utveckling. Detta genom att skapa en 
gemensam Södertälje-estetik, en mönstervärld som bygger på stadens rika kulturella mix. 
Mönstret integrerar konst och arkitektur via medborgarnas egna sommarpaviljong som 
växer fram via deltagande processer. 
 
Konstprojektet ställer frågor som hur kan en delad stad via konst i det offentliga rummet 
mötas som medskapare av sin egen livsmiljö? Hur formas ett offentligt rum som upplevs 
som tillgänglig och ”mitt” oavsett etnicitet, klass och kön? Norra stadskärnan behöver vara 
en trygg miljö för alla och resan dit vill vi undersöka via konstnärliga processer, där 
konstens möjlighet att föra samman Södertäljebor i samtal och handling skapar nya 
gemenskaper och sociala bryggor. 
 
Denna satsning från Statens Konstråd är en del i kunskapsnav, som innebär 
kunskapsöverföring mellan de 12 deltagande organisationerna från hela Sverige och  
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att tillsammans med SBK och KOF lära mer om konst i det publika rummet.  
 
Afaina de Jong är från Rotterdam, arkitekt, bildkonstnär och kulturell entreprenör med 
fokus på personer med migrationserfarenhet och städer som speglar dess multikulturella 
befolkning. Hon har specialiserat sig på designstrategiers möte med konsten. de Jongs 
mål är att korsa gränserna för den traditionella arkitekturpraktiken genom att ta sig an den 
befintliga staden med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som integrerar konst, 
forskning och design. Hennes arbete är kopplat till att representera människor och 
kulturella rörelser som inte traditionellt representeras i arkitektonisk form i det offentliga 
rummet. Genom att undersöka olika städers urbana miljö har de Jong utvecklat en metod 
som går ut på att fånga en stads essens genom att samarbeta med stadens invånare och 
via workshops jobba fram ett nytt gemensamt mönster som bygger på medborgarnas 
kombinerade estetiska arv.  
 

 
 
Grafik och teknik, SSCP 
 
Konstnärliga deltagarbaserade drop-in workshops där konstnärer representerar olika delar 
inom den samtida konsten. De berättar om sitt arbete och visar vad begreppet grafik kan 
innebära i dag. Jens Evaldsson, Saadia Hussain och Tova Fransson medverkade tidigare 
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i år. Deltagare kan prova på grafik i olika former. Vi undersöker tillsammans vad 
framtidens grafik är. Hur möter det analoga det digitala? Låt dig överraskas av grafikens 
underbara värld och möjligheter. Grafikens Hus deltar i programmet för SSCP Week.  
 

 

Skräpgrafik – pedagogiskt projekt med Kulturskolan 
 
Utifrån kommunens handlingsplan att komma tillrätta med nedskräpningen i Södertälje 
kommer Kulturskolan och Grafikens Hus 2018 och 2019 involvera skolbarn att genom 
konstnärliga processer ta sig an sop-problematiken i Södertälje. Tillsammans använder vi 
oss av grafiska trycktekniker, samlar soppåsar, restmaterial och annat skräp som vi 
förvandlar till konst i ett antal workshops under året. De kommer även att återanvända 
material i papper för att skapa nytt papper med skolbarnen för att visa hur materialen ingår 
i ett kretslopp. Här lyfts olika frågeställningar som kopplingen till konstens roll och hur 
skapandet kan vara en del av en process för att motarbeta saker som att skräpa ner. 
Arbetet sker i nära samarbete mellan konstnären Tova Fransson, som är vår pedagog i 
det här projektet, och Kulturskolans pedagog Amanda Skeppström och Amanda Ferrda 
från Grafikens Hus.  
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Fast Forward to the Future: Att stärka unga genom konsten 
 
Fast Forward to the Future är ett konstpedagogiskt projekt som syftar till att utforska frågor 
kring jämställdhet, demokrati, yttrandefrihet i relation till ungas liv och hur de kan använda 
sig av det offentliga rummet. Projektets mål är att skapa förutsättningar för ett kunskaps-
utbyte mellan svenska och ryska konstnärer och konstpedagoger.  

Under 2018 genomförs research och under 2019 presenteras två samarbeten mellan 
konstnärsgruppen och unga i det offentliga rummet i St. Petersburg och Södertälje. Den 
offentliga miljön används av ungdomar i deras vuxenblivande på många olika sätt och 
berör dem på flera plan, såväl psykologiskt, socialt och kreativitetsmässigt.  
 
Projektet utvecklas tillsammans med unga och kan utvecklas till zines, föreställningar, 
kortfilmer eller kollektiva tryckprocesser. En dokumentärfilm och en publikation kommer 
dokumentera projektets metodutveckling förhoppningen är att hitta nya förhållningssätt till 
att arbeta med ungdomar i det offentliga rummet. Projektet har ett särskilt fokus på unga 
kvinnor och tonårsflickor. Konstnärsgruppen utgörs av fem svenska och fem ryska 
konstnärer och konstpedagoger.  
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Livet Bitch! – teater av och med unga tjejer i Södertälje 
 
Grafikens Hus fortsätter även 2019 att samarbeta med Livet Bitch! som är en del av 
Kulturrådets nationella satsning Kreativa Platser. Tidigare bjöds konstnären och 
regissören Roxy Farhat in att leda och utforma scenografi och det grafiska uttrycket 
tillsammans med unga tjejer i Södertälje. Vi planerar för liknande genomförande 2019 där 
vi hoppas kunna addera nya element utifrån tidigare lärdomar från föreställningen ”De där 
tjejerna”. VI önskar även 2019 att deltagare i projektets scenografigrupp ska arbeta 
tillsammans med Roxy Farhat, som kommer att fungera som en konstnärlig ledare för 
scenografins utformning där innehållet drivs av medverkande tjejer och där ambitionen är 
att grafiken följer med ut på turné.  
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Barnens Löpsedlar – med lokala grundskolor  
 
Barnens löpsedlar, är ett projekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger 
barn och unga utrymme att uttrycka sin egen syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. 
Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och 
låta andra få ta del i deras framtidsvisioner. 2019 fortsätter vi precis om tidigare år med 
elever från årskurs sex på olika skolor i Södertälje kommun. Vår pedagog jobbar i 
workshopformat tillsammans med bildläraren på skolan och lär barnen att göra egna 
grafiska tryck. Barnen visualiserar och sätter ord på sina tankar om platsen. Projektet 
resulterar i en utställning av Barnens löpsedlar i Södertälje centrum, som synliggör 
barnens egna perspektiv och låter dessa ta plats i det offentliga rummet. Förra gången var 
det sjätteklassare på Fornbackaskolan som deltog.  
 
Vi ser att detta projekt har en metodik som med fördel kan spridas och förmedlas regionalt. 
Att lyfta barnens röster i hela länet, synliggöra skillnader och likheter oavsett bakgrund – 
och utifrån det skapa en stor gemensam utställning. 
 
Samtidskonstdagarna – i Södertälje 
 
Samtidskonstdagarna är en mötesplats för professionella inom samtidskonstorganisationer 
i Sverige. De har tidigare arrangerats av Riksutställningar och arrangeras 2018 för första 
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gången av Statens konstråd som en del av det nya regeringsuppdraget om utvecklingen 
och spridningen av samtidskonst mot konstaktörer i Sverige. Samtidskonstdagarna 2019 
arrangeras i Södertälje av Grafikens Hus, Södertälje konsthall och Art Lab Gnesta 
tillsammans med Statens Konstråd.   
 
 

 
 
Grafikens Hus podcast – om konsten och människan 
 
Grafikens Hus kommer under 2019 fortsätta att producera sin alldeles egna podcast – om 
konsten och människan. Men i linje med övrigt researcharbete där vi ska genomlysa 
grafik-Sverige så ägnas vår podcast nästa år helt åt grafikens underbara värld. Då vi 
planerar att besöka konstnärer och produktionsplatser runt om i landet, innebär det 
möjligheter till att göra radioreportage ute på plats förutom intervjuer i studio.  
 
Det senast publicerade avsnittet är med den Londonbaserade konstnären Paul Maheke. 
Han var på plats hos oss i Södertälje oktober 2018, som en del av researchen inför 
kommande konstprojekt nästa år. I samtalet pratar Grafikens Hus curator Ulrika Flink med 
Paul Maheke och frilanscuratorn Rado Istok om grafikens närvaro i Mahekes konstpraktik 
samt om den svarta kroppens potential som ett arkiv för att bearbeta historia, minne och 
identitet. Med inbjudna gäster från både politik, kultur- och näringsliv, skapar vi genom 
podcastformatet en möjlighet för publiken att få ingång i verksamheten på ett annat sätt 
och vi når samtidigt ut till en bredare publik. Tidigare podcast gäster är bl.a: Ciara Phillips, 
Jesper Waldersten, Behrang Miri, Marie-Louise Ekman, Larry Leksell, Saadia Hussain och 
Alice Bah Kuhnke. 
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