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Borås Museum of Modern Art is the first in Sweden to feature a 
major solo exhibition of the highly interesting and current Australian 
artist Patricia Piccinini. This is a fantastic way to embark on the new 
decade!

The start of something new, an opportunity to get life into perspective 
and look ahead into the future. How do we want to influence the next 
few years, and how do we want this epoch to be remembered?

Do we want to live in a world that is open, tolerant, accepting and  
diverse, or do we prefer one that is more insular and controlled? 
What is the situation today? Piccinini does not moralise but explores 
and asks questions that force us to reflect on our lifestyle and our 
indirect daily choices. Our actions today influence the future, now is 
the time we can make active choices that have results now and in 
the future. In order to embrace the future, we need to plant seeds 
and act in the present.

Thought-provoking, tender and revolutionary, Piccinini is both serious 
and playful in her exciting and unsettling vision of the future. With her 
intensely visual and immediate imagery, she pinpoints and highlights 
searing-hot contemporary issues relating to ethics, technology, norm 
criticism, feminism, the climate and the environment.
 
We invite you to be fascinated, to explore and to embrace the future 
with us!
 
Eva Eriksdotter, Director
Caroline Gustafsson, Curator

Preface



Borås Konstmuseum är först i landet med att visa en stor separat-
utställning med den högaktuella australiensiska konstnären Patricia 
Piccinini. Det tycker vi är en fantastisk start på det nya decenniet! 

En start på något nytt, möjlighet att få perspektiv på tillvaron och se 
framtiden an. Vad vill vi göra för avtryck under de kommande åren 
och vad vill vi att historien ska skriva om denna epok?  

Vill vi leva i en öppen värld där tolerans, acceptans och mångfald 
råder eller i en mer sluten och kontrollerad värld? Hur ser det ut 
idag? Piccinini moraliserar inte utan undersöker och ställer frågor 
som får oss att reflektera och tänka över hur vi lever och de val vi 
indirekt dagligen gör. Det vi gör idag inverkar på framtiden, det är nu 
vi kan utföra aktiva val som ger resultat i såväl närtid som framtid. 
För att kunna omfamna framtiden måste vi såväl plantera som agera 
i samtiden. 

Det är tankeväckande, ömsint och omvälvande när Piccinini tar sig 
an framtiden i en lika delar allvarsam som lekfullt spännande och 
skrämmande framtidsvision. Med sitt starka visuella och direkta 
formspråk sätter hon fingret på och lyfter brännheta samtidsaktuella 
frågor som berör etik, teknik, normkritik, feminism, klimat och miljö. 
 
Varmt välkomna hit att fascineras, utforska och omfamna framtiden 
tillsammans med oss!
 
 
Eva Eriksdotter, Museichef
Caroline Gustafsson, Utställningsintendent 

Förord



Embracing the Future
The artistic world of Australian artist Patricia Piccinini (b.1965) is 
played out in a field where science fiction, surrealism, environ-
mentalism and feminism intersect. We meet fabulous, hybrid and 
bizarre creatures, mechanized animals and mutated human beings 
that live side by side. They evoke remote origins, but also an 
unknown collective future.

Piccinini’s magical tales of past and future life forms are closely 
connected to our current reality. She thematizes climate change 
and high-tech conditions which in various radical ways are changing 
our world and our life. Species die out, while new ones appear as a 
result of artificial intelligence and genetic manipulation. New links, 
both fascinating and fearsome, are formed between humankind, 
nature and technology. Piccinini invites us to fantasize over the  
possible future biological and existential interfaces between human- 
kind and other species.With playful, mould-breaking narratives  
Piccinini challenges us with what it means to exist in a world that 
teems with different kinds of life. 

Patricia Piccinini, Kindred, 2018. Courtesy of the artist.



Patricia Piccinini, 2018. Photo: Hilary Walker.

Omfamna framtiden
Den australiensiska konstnären Patricia Piccininis (f.1965) konst 
utspelar sig i skärningspunkten mellan science fiction, surrealism, 
miljöaktivism och feminism. Vi får träffa sagolika hybrider, bisarra 
varelser, mekaniska djur och muterade människor som lever sida vid 
sida. De påminner om ett avlägset ursprung, men anspelar också på 
en okänd gemensam framtid.

Piccininis magiska sagor om forna och framtida livsformer har en 
nära koppling till vår samtida verklighet. Hennes motiv är de klimat-
förändringar och högteknologiska villkor som på olika radikala vis 
påverkar vår värld och våra liv. Arter dör ut och nya dyker upp som 
ett resultat av artificiell intelligens och genmanipulation. Nya band, 
både fascinerande och förfärliga, uppstår mellan människa, natur 
och teknik. Piccinini bjuder in oss att fantisera kring de möjliga fram-
tida biologiska och existentiella kontakterna mellan människan och 
andra arter. Med ett lekfullt, gränsöverskridande berättande ställer 
Piccinini frågor kring vad det innebär att existera i en värld som 
myllrar av olika livsformer.



Piccinini’s hyperrealistic imagery is closely linked to her interest in 
the body. Contrasting materials such as silicone, fibreglass, resin, 
and human hair create illusions of skin, wrinkles, protuberances and 
oozing substances. With baroque realness, the creatures tease our 
senses by balancing the grotesque and the cute, the repulsive and 
the compelling.
 
Her works involve ethical messages about empathy and care for all 
the creatures and plants we share this earth with - and for the still 
unknown beings that will live among us in the future.

Patricia Piccinini, Teenage Metamorphosis, 2017. Courtesy of the artist.



Piccininis hyperrealistiska bildspråk är nära kopplat till hennes 
intresse för kroppen. Skiftande material som silikon, glasfiber, harts 
och människohår skapar illusionen av hud, rynkor, utväxter och fram-
vällande vätskor. Med barock realism retar varelserna våra sinnen 
genom att balansera groteskt mot gulligt, äckligt mot förföriskt.

Hennes verk förmedlar etiska budskap om medkänsla och omsorg 
för alla djur och växter som vi delar jorden med – och för de ännu 
okända varelser som kommer att leva med oss i framtiden. 

Patricia Piccinini, Atlas, 2012. Courtesy of the artist.



In Piccinini’s playful and transcending universe, digital and bio- 
technological opportunities have shaped new hybrid life forms. A 
realistic, centaur-like creature with fur down its back and long, sharp 
claws has crept into a little girl’s bed. Looks and smiles exchanged by 
creature and child express mutual joy and tenderness. The Welcome 
Guest (2011) shows the contrasts in Piccinini’s art, where the playful 
and the imaginative meet the bizarre and the horrific. Piccinini  
celebrates everything that is ‘different’ and challenges boundaries 
among humans, animals and plants. Here we find poetry and beauty 
in the connected, the strange and the diverse. She invites us to 
fantasize over the possible communities and kinships the future  
technologies will create across species.

“In many ways, I think that the figures in my work are metaphors for 
the disenfranchised or the excluded. The ‘beauty’ or ‘ugliness’ of 
these creatures depends very much on what notion of normality you 
believe in.“     

Patricia Piccinini

Exploring the Future



Patricia Piccinini, The Welcome Guest, 2011. Courtesy of the artist.

Utforskar framtiden
I Piccininis lekfulla och gränsöverskridande värld har digitala och 
biotekniska möjligheter gett upphov till nya hybrida livsformer. En  
realistisk, kentaurlik varelse med pälsklädd rygg och långa, vassa 
klor har krupit ner i sängen hos en liten flicka. Barnet och varelsen 
växlar blickar och leenden som uttrycker glädje och ömhet. The  
Welcome Guest (2011) visar kontrasterna i Piccininis konst, där lek-
fullhet och fantasi möter det bisarra och skrämmande. Piccinini hyllar 
det normkritiska och ifrågasätter gränserna mellan människor, djur 
och växter. Här finner vi poesi och skönhet i det sammankopplade, 
främmande och mångfaldiga. Hon uppmuntrar oss att fantisera om 
de eventuella gemenskaper och släktskaper mellan arter som  
framtidens teknik kommer att skapa.

”På sätt och vis tycker jag att figurerna i mina verk är metaforer för de 
marginaliserade och exkluderade. Det ’vackra’ eller ’fula’ hos de här 
varelserna beror i högsta grad på vilket slags normalitet vi tror på.”     

Patricia Piccinini



Patricia Piccinini, The Strenght of One Arm, 2009. Photo Graham Baring. Courtesy of the artist.



Patricia Piccinini, The Coup, 2012. Courtesy of the artist.
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Artificial Naturalness
Technology has always been a part of human life. Today, the advances 
of artificial intelligence and biotechnological research have made it 
possible to create life in new ways. Organs and life are produced in 
petri dishes. Pacemakers and electronic chip, like credit cards, are 
operated into the human body. The computer’s intelligence curve 
might soon exceed the human mind, while the animals in the food  
industry are artificially managed and bred. It is impossible to say 
where the natural and the artificial begin and end.

 “We have to ask ourselves if it is so hard to find out where one thing 
starts and another ends. Can we really then continue to believe in 
the barriers that separate us?” 

Patrica Piccinini



Patricia Piccinini, The Comforter, 2010. Courtesy of the artist.

Artificiell naturlighet 
Tekniken har alltid varit del av människans liv. Idag har framsteg 
inom artificiell intelligens och bioteknisk forskning gjort det möjligt att 
skapa liv på nya sätt. Organ och liv odlas i petriskålar. Pacemakrar 
och elektroniska chips som kreditkort, opereras in i människo-
kroppen. Datorn kan snart vara intelligentare än människohjärnan 
och i livsmedelsindustrin hanteras och avlas djuren artificiellt. Det är 
omöjligt att säga var gränsen går mellan naturligt och artificiellt.

”Om det är så svårt att veta var det ena börjar och det andra slutar 
så måste vi fråga oss om vi då verkligen kan fortsätta tro på de 
gränser som skiljer oss åt?” 

Patricia Piccinini



Patricia Piccinini, Progenitor and Offspring, 2005. Courtesy of the artist.

Chimaera Welfare
Piccinini’s hybrid creatures do not belong in a remote future. A new 
revolutionary genetic technique called CRISPR brings new hope for 
cancer research and the treatment of hereditary diseases. CRISPR is 
a system of ‘gene-editing scissors’ which can simply and accurately  
cut and paste an organism’s DNA material. The technique also 
opens new possibilities for combining genes from humans, animals 
and plants. The hybrid creatures that arise through CRISPR are 
called chimaeras – a name taken from Greek mythology. Today the 
mythological figure from the past has become a reality. While present 
bio-ethics is debating the consequences of CRISPR for humanity, 
Piccinini turns our attention and ethics towards the chimaeras. What 
is our responsibility towards that which we might create? 



Patricia Piccinini, Embryo, 2016. Courtesy of the artist.

Välfärdschimär
Piccininis hybridvarelser tillhör inte en avlägsen framtid. CRISPR är 
en ny revolutionerande genteknik som ger nytt hopp inom cancer-
forskningen och vid behandling av ärftliga sjukdomar. CRISPR är ett 
slags ”sax för genredigering” med vars hjälp det enkelt och exakt går 
att klippa och klistra i organismers DNA-material. Tekniken öppnar 
också för nya möjligheter att kombinera gener från människor, djur 
och växter. Hybridvarelserna som CRISPR ger upphov till kallas 
chimärer – ett namn som hämtats från grekisk mytologi. Idag har 
forntidens mytologiska gestalter blivit verklighet. Medan det inom 
bioetiken debatteras hur mänskligheten påverkas av CRISPR riktar 
Piccinini vår etiska blick mot chimärerna. Vilket ansvar har vi för det 
som vi kan skapa? 



Patricia Piccinini fertilizes our minds with magical tales of the many 
species that live on this earth. Her art situate itself between disturbing 
reflections and somber warnings, but most of all the universe offers 
dreams and hopes of a future full of loving interspecies kinships. 
Piccinini invites us to imagine the world anew.

 “It’s not about attributing human characteristics to animals as much 
as recognising our shared ‘animalness’.” 

Patricia Piccinini

Future Relations
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Framtida relationer
Patricia Piccinini ger näring till vår fantasi med magiska sagor om 
de många arter som lever på vår jord. Hennes konst befinner sig i 
gränslandet mellan oroande reflektion och dyster varning. Framför 
allt är den ett universum som bjuder på drömmar och förhoppningar 
om en framtid full av kärleksfulla band mellan arter. Piccinini vill få 
oss att se världen med nya ögon.

”Det handlar inte om att förse djur med mänskliga egenskaper utan 
mer om att inse vår gemensamma ’djuriskhet’.” 

Patricia Piccinini



Patricia Piccinini, The Bond, 2016. Courtesy of the artist.



Biografi
Patricia Piccinini är född 1965 i Freetown i Sierra Leone i Västafrika. 
År 1972 flyttade familjen till Australien, där Piccinini växte upp. Idag 
bor och arbetar hon i Melbourne. Piccinini har en kandidatexamen 
i ekonomi från Australian National University i Canberra och en 
kandidatexamen i bildkonst från Victorian College of the Arts i 
Melbourne, där hon även är professor sedan 2017.

”Jag är intresserad av förhållanden. Förhållandet mellan artificiellt och 
naturligt. Mellan människa och miljö. Förhållandet mellan varelser, 
inom familjer och mellan främlingar. Med åren har jag byggt upp en 
slags alternativ värld. Den är främmande och välbekant på samma 
gång. Den existerar som ögonblick, föremål och bilder som går om 
lott med den verkliga världen och är en värld där kultur och natur, 
tekniskt och organiskt är alltmer sammanblandat. Den vildmarken 
är mitt universum. Det är en plats där tekniken har blivit så naturlig 
att den har ett alldeles eget liv.” 

Patricia Piccinini



Patricia Piccinini was born in 1965 in Freetown, Sierra Leone, West 
Africa. In 1972, the family emigrated to Australia, where Piccinini 
grew up. Today Piccinini lives and works in Melbourne with her 
family. Piccinini holds a bachelor’s degree in economics from the 
Australian National University and a bachelor’s degree in visual arts 
from the Victorian College of the Arts in Melbourne, where she has 
been a professor since 2017.

“I have built up an alternative world that exists just beyond the real 
world. It’s strange but familiar at the same time. It exists as moments, 
objects and images, that overlap with the real world; in a world 
where the cultural and the natural, the technological and the organic 
are ever more intermingled. This wilderness is my universe. Here, 
technology has become so natural that it takes on a life of its own.“ 

Patricia Piccinini

Biography



Utställningen / The exhibition
 
Utställningen Patricia Piccinini Omfamna framtiden är producerad av 
Borås Konstmuseum i nära samarbete med Patricia Piccinini, Institut 
für Kulturaustausch, Tübingen och ARKEN Museum for Moderne 
Kunst, Ishøj. 
 
The exhibition Patricia Piccinini Embracing the Future is organized
by Borås Museum of Modern Art and Institut für Kulturaustausch, 
Tübingen in cooperation with Patricia Piccinini and ARKEN Museum 
of Modern Art, Ishøj.

Tack till våra generösa sponsorer / Thank you to our generous  
sponsors:  

Kuhn & Bülow Insurance Broker GmbH, Berlin 
KROLL Art & Projects GmbH, Berlin 
Stema Specialtryck AB, Borås

Adress
Kulturhuset
P.A. Halls Terass
Borås

Öppettider
Måndag: Stängt
Tisdag: 12.00 - 17.00
Onsdag: 12.00 - 17.00
Torsdag: 12.00 - 19.00
Fredag: 12.00 - 17.00
Lördag: 12.00 - 16.00 
Söndag: 12.00 - 16.00

boraskonstmuseum.se
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