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Visningen i text 

Ni kommer nu titta närmare på tre verk i utställningen Generation utifrån ett 
genusperspektiv. Precis som nämns i introduktionsfilmen för Generation så var 
1990-talet en period som innebar en stor förändring för kvinnliga konstnärer. 
Genom diskussionsfrågorna längre ner utvecklar ni och ser till feministiska as-
pekter, kroppen, kvinnligt/manligt osv. Visningen i kombination med frågorna och 
en skapande workshop ger eleverna kunskap om utställningen och den period i 
konsthistorien som berörs, såväl som könsroller i samhället nu och då. Förhop-
pningsvis kan detta även fungera som verktyg för eleverna för att avdramatisera 
stigman och fördomar om kropp, identitet och sexualitet. 

Katrine Helmersson - La société Phallocentrique, 1992

 ○ Född 1958 i Enköping. Bor och verkar i Stockholm. Är utbildad vid Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm och i Indien. 

 ○ Katrine Helmerssons konst är både kroppslig och symbolisk. Ofta knyter den 
an till den fysiska kroppen.   

 ○ Hon studerar gärna kultföremål från olika delar av världen såsom religiösa ar-
tefakter som fetischer. Inspirationen till detta verk är hämtad från en indisk 
kultplats med avbildningar av så kallade ”lingam/yoni” skulpturer. 

 ○ Hon använder olika metoder och material för att uppmärksamma spelet mel-
lan krafter och motkrafter. Här vävs bilder, skulpturer, amuletter och andra 
magiskt laddade föremål samman till en komplex enhet.  

 ○ Verkets namn är på franska och betyder “Det falloscentriska samhället”. Här 
kan man även syfta på andra olika grupperingar eller sammanslutningar som 
exempelvis Svenska Akademien.  

 ○ Verket har även visats utomhus i en skog (Wanås skulpturpark) och gav då 
skulpturerna en känsla av svampar som växte upp ur marken.  



 ○ Under 90-talet uppvisade hennes konst lekfulla föreningar av manligt och 
kvinnligt, muntert och mystiskt, tämjt och otämjt.

Diskussionsfrågor

Vad får ni för tankar om Helmerssons verk, “Det falloscentrerade/peniscen-
trerade samhället”?  
 
Börja att diskutera ovanstående fråga i hela gruppen och dela sedan in klas-
sen i mindre grupper och ge dem material för att skapa en egen tankekarta. 
Uppmuntra dem till att säga/skriva det första de tänker. Här kan svaren vara 
både vad man tycker om verket, direkta associationer, vad man tror det kan 
betyda och vad konstnären vill säga med det. 
 
Diskutera i grupperna en stund och fyll i tankekartan med era upptäckter. 
Sedan kan ni lyfta i heögrupp vad tankekartorna gett och komplettera med 
fler frågeställningar som exempelvis: 

1. Om konstnären bakom varit en man, hade verket varit annorlunda då? Hur?  

2. Varför tror ni kroppen och delar av kroppen får bära så mycket budskap, 
innebörd, laddning osv?  

Karlsson Rixon - Jag säljer ingenting (återbesök), 1994

 ○ Född 1962 i Västra Frölunda. Bor och verkar i Göteborg. Utbildad i Stock-
holm och USA.  

 ○ Karlsson Rixon har bl.a. ett fokus på den alltmer utsatta hbtq-rörelsen i 
Ryssland och har elva års studier på temat kollektiva identiteter. Rixon har 
länge arbetat med att skildra det kvinnliga kollektivet/gruppen som identitet. 
Inte individuella identiteter utifrån genus eller sexualitet, utan den kollektiva 
identiteten och gruppens betydelse för att skapa gemenskap. 

 ○ Karlsson Rixon säger själv att det hände någonting på 90-talet. Det syntes 
inte lika många kvinnliga konstnärer eller hptq-personer innan hen och många 
fler var med och förändrade den svenska konstscenen. Detta gällde inte bara 
eventuell könsidentitet, utan hur man talade om konst och hur fotografiet 
inträdde i konstscenen. Hen säger samtidigt att det blir fel att bara prata om 
kön när det faktiskt även handlade om en kritik av kategoriseringar.  

 ○ Verket “Jag säljer ingenting” visades först på Södra Förstadsgatan 1 i 
Malmö, 1994”. De tre stora veporna sattes på en byggställning på en fasad. 
Till verket hörde även ett antal mindre affischer som sattes upp runt om på 
platsen. 



 ○ Verket är del av ett tema som handlade om ätstörningar. 

Diskussionsfrågor

1. Vad får ni för tankar om verket “Jag säljer ingenting”?  
 
Börja att diskutera ovanstående fråga i hela gruppen och dela sedan in klas-
sen i mindre grupper och ge dem material för att skapa en egen tankekarta. 
Uppmuntra dem till att säga/skriva det första de tänker. Här kan svaren vara 
både vad man tycker om verket, direkta associationer, vad man tror det kan 
betyda och vad konstnären vill säga med det. 
 
Diskutera i grupperna en stund och fyll i tankekartan med era upptäckter. 
Sedan kan ni lyfta i heögrupp vad tankekartorna gett och komplettera med 
fler frågeställningar som exempelvis: 

2. Vad tror ni verket fick för reaktioner? Varför?   

3. Vad/vilka får synas i det offentliga rummet? Vilka kroppar? Gör det skillnad 
hur och var man visar upp ett konstverk?  

Cecilia Parsberg - Don’t be stupid/Var inte dum, 1997

 ○ Utbildad i Göteborg och Australien, bor och verkar i Stockholm.  

 ○ Under 90-talet handlade hennes arbeten om kroppen och identitet genom 
måleriet som medium, men även genom video och performance.  

 ○ Parsberg skapar ofta sina verk genom betraktarens deltagande samt kräver 
en offentlig plats för att visas. Hennes arbeten inkluderar medier såsom bl.a. 
TV och film, radio, sociala medier och nyhetstidningar och görs i relation till 
aktuella frågeställningar. 

 ○ Verket ”Don’t be stupid/Var inte dum”, från 1997 tar upp frågor om makt och 
maktlöshet.  

 ○ Var inte dum, ägna inte kraften till annat än kreativ dialog. I läckaget av kraft, 
i handlingen som inte når fram, finns också det ofödda. Verket avbildar ett 
rörelsemönster av de oförmögna eller de som inte kan hantera sin förmåga, 
sin makt. 

Diskussionsfrågor

1. Vad får ni för tankar om “Don´t be stupid/Var inte dum”?  
 
Börja att diskutera ovanstående fråga i hela gruppen och dela sedan in klassen  



i mindre grupper och ge dem material för att skapa en egen tankekarta. 
Uppmuntra dem till att säga/skriva det första de tänker. Här kan svaren vara 
både vad man tycker om verket, direkta associationer, vad man tror det kan 
betyda och vad konstnären vill säga med det. 
 
Diskutera i grupperna en stund och fyll i tankekartan med era upptäckter. 
Sedan kan ni lyfta i heögrupp vad tankekartorna gett och komplettera med 
fler frågeställningar som exempelvis: 

2. De två personer vi ser är nakna och boxas, varför tror ni det är så? Det är en 
kvinna och en man, vad har det för innebörd/betydelse?  

3. Omgivningen är starkt rödfärgad, varför det? Varför tror ni konstnären valt 
att göra så? Vad gör det med upplevelsen? 
 

Workshop

Material för workshop - Lufttorkande lera (Das är ett fabrikat för modellera som 
är lufttorkande och som går jättebra att jobba med utan verktyg.) 

Nu när ni antagligen pratat om kroppsnormer, komplex, sexualitet, genus och 
kanske även hbtq-iga frågor är det passande med lite kreativt arbete.  
 
Uppgiften för gruppen är att skapa kring de frågor och tankar som kommit upp 
under diskussionerna. Eleverna ska skapa en skulptur och här finns inget rätt och 
fel (så länge det inte är kränkande förstås). 

Ge inspiration genom att be eleverna skapa kring:  

 ○ Något kroppsligt, en del av kroppen man kan ha komplex för 

 ○ Något vackert som inte får tillräcklig uppskattning  

 ○ Något pinsamt 

 ○ Något som är fel men kanske känns rätt  

 ○ Något som är rätt men kanske känns fel 

 ○ Något ”naturligt” 

 ○ Något ”onaturligt”
 
Skicka gärna bilder och eventuellt nedskrivet material samt vilken skola och klass 
som deltagit till bokningar.konstmuseum@boras.se. 


