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Hur utbytet genomförts
Utställningen på Hanaholmen ägde rum mellan den 12:e januari och den 25:e februari 2013.
Arbetet med utställningen innefattade tre resor till Helsingfors.
• Den första i december då jag besökte hanaholmen, mätte upp och dokumenterade
utställningslokalen, samt inhämtade en del platsspecifikt material som senare kom att vävas in i
ett par av de verk som visades i utställningen.
• Andra besöket var i januari i samband med installationen av utställningen och vernissagen.
• Tredje resan var i slutet av februari då utställningen togs ner och fraktades tillbaks till
Stockholm.
Vunna erfarenheter och hur mottagande institution fullgjort sina åtaganden
För mig innebar arbetet med utställningen på Hanaholmen ett viktigt återknytande till
Helsingfors, där jag bodde i samband med mina utbytesstudier under 2008. Min utställning
visades parallellt med separata utställningar av två andra konstnärer: Josef Bull från Sverige,
som jag känner sedan tidigare, och Kati Ruohomäki från Finland. Arbetet med våra utställningar
var i mångt och mycket ett slags samarbete och de gick under den gemensamma rubriken “Signs
and Evidence”. Kati Ruohomäki var en helt ny bekantskap och mötet med henne var extremt
givande och kommer med all säkerhet att leda till framtida samarbeten. Hon introducerade också
mig och Josef för flera av sina konstnärskollegor. Speciellt intressant var det att träffa personerna
kring konstnärskollektivet och galleriet “SIC-space”.
En mycket utvecklande erfarenhet har även varit att under fem dagar på plats kunna
arbeta med installationen av utställningen – fokuserat och lyhört för platsens unika atmosfär.
Hanaholmen är en mycket vacker och speciell plats, som är full av historia och karaktär. Efter
mitt första besök på platsen visste jag att jag ville förhålla mig till detta i min utställning. Jag är
själv nöjd med resultatet, men framför allt var själva arbetsprocessen fantastiskt lärorik. Anja
Syrjä som är utställningsansvarig på Hanaholmen är mycket vänlig och tillmötesgående. Hon
lyssnar noga och är mån om att skapa goda förutsättningar för inbjudna konstnärer. Utbyte och
dialog mellan konstnärer från olika länder och generationer ligger henne uppenbarligen mycket
varmt om hjärtat. Jag tycker att utbytet blev oerhört lyckat på många olika plan!
Hur stödet från Iaspis redovisats vid den offentliga presentationen
Stödet från Iaspis redovisades i det textmaterial som fanns på plats i utställningen samt i
inbjudningar och utskick (se nedan).

